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Forsidebilledet
viser "Holms gård" på adressen Sivkrovej 25. Stedet bebos i dag af Inger og John
Wilkens.
Billedet er fra før der i Bedsted blev kloakeret og asfalteret og anlagt fortove i 1951-52.
Billedet er lånt af Clara og Markus Hansen i 1990. Her på gården startede Claras far,
Ingvert Petersen som saddelmager.

Meddelelser
Dette nummer udkommer desværre med 3 års forsinkelse, og nu kun i en digital udgave.
Hefte nr 31 kan altså ikke længere købes på papir som tidligere. Hvis nogen skulle ønske
sig en artikel fra dette hefte, må man altså selv sørge for udprintningen.
Næste udgivelse, nr. 32 og muligvis den sidste, vil udkomme i 2009 eller 2010. Sammen
med nummer 32 udsendes også et tillægsnummer, der vil indeholde et person- og
emneregister.
Kolding den 14. maj 2008.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
Brændkjærgade 46
6000 Kolding
tlf.: 75 50 43 39
e-mail: haugaardkolding@mail.tele.dk
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Bedsted Multihals tilblivelse
Digt på sønderjysk af Birger Jessen Hansen, Bedsted

Så skull det findes et stej,

hvor æ hal ku læg,
uden å læg i vej,
nok ue tæ æ vej,
men indt å æ vej,
så det blev i stej,
langs Lundbyesvej.

Men det æ åltins naue der klaue,

de meen, det blev for mørk i dert haver,
men de fik trøst,
da de opdavt, at æ sol stæe op i øst,
å det blev ren fest,
da de opdavt, at den gæe rundt og ned i vest,
det var den rene løk,
da de opdavt, at det var æ hal, der låj i skyg,
og anne, de soj,
at sån som den låj,
så ku ålle da se,
den var møj for bred,
å sån som den stoj,
var den ålt for høj,
men hvor er det da heldig,
at nu siger alle, det er da vældig,
det er bare så godt,
og hvor er det hele da flot.

Det begyndt med, at de grauet,
her lige udenfor, hvor æ lærer har snakket,
spist å savet,
de grauet i æ joe,
et hål så stoe,
å inden det kom bue å tømme,
da lignet det mere et stej, hvor man svømme.
Så fyldt de æ hele svømbaj med grus,
å bygget det hæ hus.
I troj måske æ bue,
stoj oven å æ cykelskue,
nej både det å æ hæk,
de er læng væk,
å osse æ vej,
hen tæ æ smej,
(ham æ smej, der indt er så stoe,
å gæe lige som sin moe).
Det var osse ham, det lavet æ bue,
tæ det hæe skue,
å æ bue æ blå, - å æ ben æ lange,
da de skul op å stå, - var æ folk så bange,
men sjel om æ bue var lange og blå,
så ku de kuns lige te æ joe nå,

å folk soj: nøj,
hvor er de høj,
å ålt imens,
blev de jens om, at det ku gå,
så de ladt dem stå.

De støj længe og det blev sild,
inden æ kommun holdt rejsegild.
Der blev smadret et glas,

her å æ plads,
i tusind stumpe,
det var helt tombe,
så manne åe,
vil æ hal bestå,
så sluttet æ fest,
å æ håndværker lavet æ rest.
Det var idt mere tæ æ smej,
så det kom naue murer i æ stej,
de staflet naue sten i en vældig fart,
å så ku æ tømmer start.
De var ikke sån væk;
de blev flere måneder i træk,
de gøe det meste med æ kran,
å æ rest med æ hand,
så sin hen,
kom æ murer igen,
å den her gång
låj de beton.
De jævnet så fin,
det ku haj vet brugt til svin,
men så bagetter,
låj æ tømmer brædde.
De rykket og trykket, de hævlet og bævlet,
det varet naue dau,
så var de færdig med den slau.

Så skul det males streger å æ gulv,

å laves hul
te æ bande, mål og net,
sikke et kommen te ret.
Æ kommun skul spare,
så det måt vi sjel klare,
men æ forening,
haj den mening,
hvis idt æ kommun lavet streger i æ hal,
så er det for gal.
Æ kommun holdt møder om det med å male,
men de ville idt betale.
Se det var en steg i æ regning,
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og vist idt lige efter æ tegning.
Men det var den jennest streg vi fik,
og æ tid den gik,
men så var det til gengæld lige lykken,
at pludselig ståj der et helt køkken.
Det var det ingen, der haj bestilt,
men for vos var det da snildt,
da så æ hal var ved at være færre,
opdavet æ lærer,
det var ingen ekkodal,
men en ekkosal.
De opdavet naue det var værre,
men osse lidt bedre,
end det man ku lære ved en lærer,
den ku mere end Møller og Øller,
den ku oversæt fra tysk,
te jysk.
Hvis man råft: Ver gehørt Die halle,
alle, alle, alle.

Å ind ved siden af, i æ bajværels låj de flise,
så det ka´ vaskes efter de grise,
der går ind med støvle med jord, - å troe,
at vaske, det gør dert moe,
men naue hel andt, i kan tro det er stoe,
det er æ kontoe, - med stol og boe,
som er lavet te Kresten for resten,
å størrelse med den gammel gymnastiksal,
næsten,
her komme æ sekretær,
i hvert fald idt for næe.
Så der inde, hvor æ lærer nå ska spise og snak,
å hvad var nå det mere,
ja, de ska da helt sikke diskutere.
Men der inde var det blevn monteret naue
skaf,
Så højt at ål de små,
måt å tæer stå, - for at nå.
Æ troe, det var for at de ingen kopper skul taf,
for de haj indt for manne kopper i æ skaf.
Så ringet Kresten til Aabenraa,
og spurgte HTH,
hvad skal vi gøre, vi kan ikke kopperne nå,
og han fik hjælp og ren beske,
æ skaf skal sættes æ lædde vedde længer ned,
Det næste rum,
det er helt lavet om,
nu er det så dert speciale,
og det ku det godt kom på tale.
at det er kun for de vilde,
for hvis man sidder for stil,
så slukker æ lys,
å æ børn får et gys,

så tænder æ lys,
for de har en elektriker hyret,
som har lavet æ lys,
så det af en censor er styret.
Og er nogen der hvorfor spør,
så er det fordi æ lyskontakt er gemt bag æ dør.

Og går man videre og ind af den dør,

hvor der var gymnastiksal før,
så er det der æ edb´e,
er montee,
å ål æ bøger å hylde,
de fylde,
det mest af æ gymnastiksal,
uden å pral,
ned for æ end æ det så lavet en hems,
det var sån nauen, der var så moderne i 90.
Men for ny højder å nå,
så hedder det nu et rapo.
Å sej rapo er et svar ord,
hvis man idt er så store,
men sej op å æ lavt,
det ka vi savt.
Å for å ved,
hvad ålt det nye skal hedde,
å få det åltins er brug for å gå te skole.
Å nå ka vi å æ kommun stole,
man lukker da idt en skole,
Det er så goj som ny,
i den største by,
efter Kloster.
Nøj, hvor det koster,
men nå skal vi spare,
og det kan vi klare,
med ålt, hvad vi nu har.

Tillykke alle sammen,
sammen har vi nu rammen.
Vi har vist, at vi ka stå sammen, hvis vi skal,
å resultatet er vores nye hal.
Birger Jessen Hansen.
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Kilde:
• Birger Jessen Hansen: Fået via mail af 30. okt. 2003. Digtet blev oplæst ved indvielsen af Bedsted Multihal 22. nov.
2002.

Bedsted Multihal, der blev opført ved Bedsted Skole og indviet 22. nov. 2002.
Foto: H. Haugaard, 10. okt. 2005.

Helvaderus reddede 11 kvinder fra døden
Den meget omtalte præst i Hellevad ved navn Nicolaj Helvaderus (Nicolaus Heldevarius eller
Niels Heldvad) reddede en gang 11 kvinder fra døden. De var dømt som hekse og skulle have været
brændt på bålet.
En letfærdig knægt, som af en formuende mand synes at have været købt til ugerningen, havde
udspredt det fæle rygte, at han havde set de 11 kvinder begå hekseri Sct. Valborg nat (1. maj).
Kvinderne kom i fængsel og deres død på bålet syntes sikker. Alligevel gik de fri og det skyldtes
pastor Nicolaus Helvaderus i Hellevad.
Kort tid efter traf præsten knægten og ved snarrådige spørgsmål fik han ham til at gå til
bekendelse, at det var løgn og pure opspind alt sammen, hvad han havde udtalt om kvinderne. I
stedet blev knægten så af bøddelen brændemærket og pint, og til slut halshugget.
Pastor Helvaderus fik altså gjort en god gerning. Den mand, der havde forledt den unge karl til
ugerningen, stod over for sognets folk og var sikkert også en af præstens fjender. Fjender havde
præsten jo en del af, idet der var mange historier i omløb om Nicolaj Helvaderus. Han skal have
været en god prædikant. Historierne om ham er ikke alle lige gode. Mærkeligt nok har han dog ikke
kunnet få ram på den fornemme mand, der handlede så djævelsk mod de 11 kvinder.
Kilde:
• Dansk Folkemindesamling. Heri optegnelse nr. 1906/23 fra 21. jan. 1947, meddelt af overpostmester Jens Jessen
Schmidt, Aabenraa. Sagnet er registreret under 3202, Hellevad sogn i Sønder Rangstrup herred.
• Se mere om Nicolaj Helvaderus samt en tegning af ham, side 70.
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Bedsted Lø Grusværker siden 1955
Firmaet ”Bedsted Lø Grusværker Aps” har hjemme i Mjøls ved Rødekro. Det blev grundlagt i
1955, for godt 50 år siden af Jesper Jespersen, Bedsted. Sammen med sine kompagnoner Hans og
Thomas Toft, Bedsted begyndte de her i Mjøls under beskedne kår at udvinde sand og grus ved
hjælp af en gravemaskine.
I august 2005 kunne firmaet således fejre sit 50 års jubilæum.
Bedsted Lø Grusværker blev som nævnt grundlagt af Jesper Jespersen i 1955. Før den tid, i 1938,
etablerede han sig som selvstændig landmand i Sottrup ved Bylderup Bov. I 1944 flyttede han med
sin familie til Jernvedlund ved Ribe, hvor han fortsatte som husmand, og ved siden af drev han
vognmandsforretning.
Jesper Jespersen blev født i St. Jyndevad i 1911. Også i hans ungdom virkede han inden for
landbruget på disse kanter. I 1938 blev han gift med Christine Petersen, født 1915, og i deres
ægteskab fødtes pigerne: Birthe og Lissi.
Nogle år senere, i 1950, flyttede familien Jespersen til Bedsted, hvor den slog sig ned på
Sivkrovej 50. Her begyndte han igen som husmand. Men det var åbenbart ikke den branche Jesper
Jespersen havde forestillet sig at blive i. For efter 5 års forløb, i 1955, solgte Christine og Jesper
Jespersen deres husmandsbrug til Marie og Alfred Christensen, Bedsted, og opførte i stedet et nyt
parcelhus i Bedsted på adressen Sivkrovej 20. Det blev herfra, at Jesper Jespersen drev sit
nyetablerede grusgravfirma i Mjøls.

Firmaets stifter, grusentreprenør fra 1955-73, Jesper Jespersen og Christine Petersen:
Jesper Jespersen, født i Store Jyndevad 23. sept. 1911, søn af NN (-) og NN (-).
Den 12. maj 1938 blev Jesper Jespersen gift i Bylderup kirke med Christine (Didde)
Mathilde Petersen, født i Sottrup 20. jan. 1915, og datter af Hans Høeg Petersen (-) og
Severine Kristensen (-).
Jesper Jespersen døde 62 år gammel den 31. okt. 1973 i en alder af 62 år. Hustruen
Christine Petersen døde 16. april 1984. Hun blev 69 år.
I ægteskabet fødtes to børn: Birthe (1940-). Hun overtog sammen med sin mand Jens
Overgaard forældrenes firma. Lissi (1946-) er lærer og gift med lærer i Gårdslev, Aksel
Graversen.
Billedet, der er lånt af Birthe og Jens Overgaard, stammer fra parrets sølvbryllup i 1963.
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1960-erne var gode tider for sand- og grusgrav branchen. Der var en stigende efterspørgsel efter
disse materialer, og for at klare den, udvidede Jesper Jespersen ved jordkøb den bestående grusgrav
i Mjøls. Desuden købte han i 1971 yderligere to nye grusgrave i omegnen, henholdsvis i Lovtrup
ved Tinglev samt Uge Mark.
I 1973 døde Jesper Jespersen kun godt 62 år gammel. Han havde da oparbejdet en stor og
velrenommeret forretning, som herefter blev overtaget af datteren Birthe og svigersønnen Jens
Overgaard. De drev herefter firmaet videre på bedste vis.
Grusgraven i Mjøls er hovedbasen og firmaets hjemsted, hvor der i dag i alt er ansat 7 mand. På
værkstedet er der 3 smede, på laboratoriet sidder der 1 mand og på kontoret 3 mand, der tager sig af
det administrative.
I de 3 grusgrave, i henholdsvis Hønkys, Lovtrup og Uge Mark er der i dag i alt ansat 28 mand.
Indvindingen af grus foregår med et slæbetov, der kan klare 10 m2 ad gangen. Dertil anvendes
desuden en flydegraver, der har en kapacitet på 2,5 m 2 pr. skovlfuld.
Efter at gravemaskinerne var hentet materialerne frem fra undergrunden vaskes og sorteres
produkterne. Stenene, der er fra 2 til 40 mm i størrelse, transporteres herefter op til et andet anlæg
til yderligere forarbejdning. Her bliver de vasket for anden gang, samtidig med at de dårlige sten
samt urenheder sorteres fra. Herefter føres stenene til en sigte, hvor de igen bliver vasket og nu også
sorteret. Herfra transporteres stenene ud til de forskellige opbevaringsbunker og er nu færdige til
salg.

Direktør af Bedsted Lø Grusværker fra 1973-2001, Jens Overgaard og Birthe Jespersen:
Jens Rasmussen Overgaard blev født i Bedsted 14. jan. 1933, søn af husmand i
Bedsted, Niels Overgaard (1890-1980) og Anne Cathrine Haugaard (1895-1969).
Den 7. nov. 1959 blev Jens Overgaard gift i Bedsted kirke med Birthe Marie Jespersen,
født i Sottrup 15. marts 1940, datter af entreprenør i Bedsted, Jesper Jespersen (19111973) og Christine Petersen (1915-1984).
I ægteskabet fødtes 4 børn: Bjarne (1960-), gift med Annette. Anne-Kirsten (1963-) er
diakon i Rødekro og her gift med Jan Ulrich Toubøl. Dorthe (1967-) er gift og bosat i
Minnesota i USA. Den yngste er Carsten (1972-).
Billeder er lånt af Birthe og Jens Overgaard, Rødekro.
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Jens Overgaard begyndte som husmand i Bedsted på adressen Sivkrovej 39, da han i 1959 blev
gift med Birthe Jespersen. To år senere solgte han imidlertid sit husmandssted og blev herefter ansat
hos sin svigerfar som driftsleder. Efter svigerfaderens død i 1973 overtog han ledelsen af firmaet
som direktør. Ved siden af dette hverv har Jens Overgaard desuden virket som leder af KFUM
spejderne i Bedsted gennem mere end 25 år.
I ægteskabet fødtes 4 børn. I 2001 flyttede familien til Mjøls for bedre at varetage firmaet.
Samtidig overlod de firmaet til deres ældste søn Bjarne. Birthe og Jens Overgaard bor på adressen
Stenagervej 10 i Mjøls.

Når gruset er separeret fra sand og vand ved grusgraven, transporteres det i
store læssere hen til opbevaringspladsen.
Foto: Bedsted Lø Grusværker

Nogle af stenene bliver dog yderligere forarbejdet, ved, at de bliver sendt til en maskine, der
sorterer endnu flere dårlige sten fra. De gode sten kan fx bruges i betonblandinger, og skal derfor
være ekstra gode.
Mange af de store sten ender i knusemaskinen, hvorefter de bliver sorteret og blandet i et bestemt
forhold til stabilgrus i flere forskellige kvaliteter. Denne blanding bliver især brugt som underlag
ved vejbygning, stier m.v.
De store sten, der er større end 60 mm i diameter bliver håndsorteret og brugt som pyntesten, i
stendiger og lignende.
Bedsted Lø Grusværker er pt. Sønderjyllands største grusgravfirma. Dagligt graver firmaet 4500
tons grus op fra undergrunden, hvilket bliver ca. 1 million tons om året fra de tre grusgrave, der
ligger henholdsvis ved Uge Mark, der har 25 hektar overflade, Lovtrup ved Tinglev (90 ha), og
Rødekro (160 ha). Firmaet opkøbte i 2006 deres fjerde grusgrav, der ligger på Arnhøjvej ved
Rødekro.
Der er kun enkelte gravemaskiner i grusgravene, men til gengæld masser af maskiner såsom
slæbespil, flydegrave og pumper eller sugere. Bortset fra 30 cm overfladejord og de øverste 2 meter,
hentes 90 % af råstofferne under grundvandsspejlet og helt ned til 30 meters dybde, f.eks. bruges i
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Uge Grusgrav to sugere, der hver suger 1600 m³ op i timen, heraf 70 % vand. Vandet bruges til at
vaske sandet fra gruset. Sand og vand ledes derefter tilbage i søen, mens 70 m³ sten på minimum 10
mm i størrelse tages op i timen.
Tredje generation på direktørposten i firmaet er i dag Bjarne Jespersen Overgaard, født 16. sept.
1960. Han er bosat i Haderslev og er her gift med Anette.
I dag eksporteres der sten sydpå til Nordtyskland og nordpå til Varde og Kolding. Hans firma
kunne som før nævnt i august 2006 fejre sit 50 års jubilæum.
Kilde:
• Jens og Bjarne Overgaard, Stenagervej 10, Mjøls: Oplysninger om firmaet samt lån af billeder.
• Bedsted Lø Grusværkers hjemmeside: www.grus.dk
• Kasper Skovse: ”Kochs svedige mand er blevet en suger”, artikel i JydskeVestkysten, tirsdag 12. sept. 2006.

Istiden skabte gruset
Istidens gletschere delte Sønderjylland i hedesletter i vest og morænelandskaber i den østlige del.
Lige i skellet ved israndslinien trak de enorme gletschere sig lidt tilbage hver sommer, og her
voksede de frem igen hver vinter. Og hver gang isen smeltede, blev grus, sand og sten båret med af
smeltevandet og aflejret.
Det tunge materiale sank først til bunds, mens det lette, ofte sandholdige jord fortsatte ud på
hedesletterne vest for Hellevad.
Da gletscherne trak sig tilbage efterlod de enorme lommer af velsorterede sten. Færdigsorteret
efter størrelse fra naturens hånd. Det anslås, at 80 procent af Sønderjyllands gruslejer er geografisk
placeret i den nye Aabenraa Kommune.
Man kan grave efter grus overalt, hvis man er indstillet på at skulle sortere jorden, men her i
området sorterede naturen selv.
På Sjælland blev grusforekomster dannet under mindre isfremrykninger, der bevirkede, at
mængden af ”færdigpakket” grus blev mindre. Af samme grund har Sønderjylland historisk set
leveret grus til danskerne, mens sjællænderne og nordjyderne har stået for leveringen af sand.
Det er regionens forpligtelse, at de enorme grusforekomster, ligesom som alle andre danske
råstoffer, gøres tilgængeligt, så det kan bruges til hus -, vej- og brobyggerier samt til indkørsler osv.
Det årlige forbrug af grus i Danmark er 30 millioner kubikmeter, svarende til seks kubikmeter grus
per dansker.
Israndslinien er grænsen mellem den frugtbare morænejord i øst og hedesletterne i vest, og her er
jorden mere plan end længere østpå, hvilket er en af årsagerne til, at man har anlagt jernbaner og
motorveje langs israndslinien, da man derved slap for at bygge broer over tunneldale ned gennem
Jylland. Også Hærvejen blev i ældre tid af samme grund lagt på Jyllands højderyg.
Grusgrave ses af mange som ødelæggende for naturen, men, når først gruset er oppe og
grusgraven sløjfes, er brugerne af grusgravene forpligtet til at genoprette naturen. Her bruger man
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den såkaldte biologiske manipulation. - Først tilplantes grusgraven med træer, og der sættes rovfisk
ud, der kan holde skidtfisk som skaller nede. Det skal gøres, for at søens plankton får lov at udvikle
sig.
Ved en måling i 2003 blev grussøen i Rødekro, der også bruges af vandskiløbere, målt til at være
den suverænt reneste sø med størst biologisk mangfoldighed i hele Sønderjylland, tæt fulgt af
Ralsøen, der også er en tidligere grusgrav.

En forstenede kindtand af en skovelefant, fundet i grusgraven ved
Rødekro. Billedet er hentet fra Jydske Vestkysten, den 12. sept. 2006.
Privatfoto.

Håndsorterede sten på størrelse med knytnæver er efterspurgte til brostensbelægninger og
stensætninger, så ventelisten på egnede sten er op til et halvt år. Og når stenene håndsorteres finder
man samtidig flere fortidsfund. I Rødekros grusgrave har de ansatte fundet forsteninger af både fisk
og skaldyr, men de flotteste og mest overraskende fund er to forstenede elefantkindtænder. Først
troede man, det var mammuttænder, men nye undersøgelser peger på, at tænderne stammer fra de
samtidige skovelefanter.
Der er også fundet en del mammuttænder, men næsten ingen skovelefanttænder, hvilket gør
fundet i Rødekro meget interessant for zoologer og arkæologer.
Kilde:
• Kasper Skovse: ”Isen skabte graveklart grus”, artikel i JydskeVestkysten, tirsdag den 12. sept. 2006.

Varsel af utæt radiator
Svend Holger Hansen, nu bosat i Løgumkloster, tidligere Gravlundmark 4, havde en gang en
utæt radiator. Han ringede derfor til en VVS mand, der dog først kunne komme den næste dag.
Om natten drømte Svend Holger Hansen imidlertid om rørskaden, og da han vågnede næste
morgen kunne han fra drømmen huske, hvor utætheden var.
VVS manden kom. De fik lavet hul i gulvet, og der nedenunder viste det sig netop, at vandet
fossede ud. Der gik kun en time og så var alt udbedret og atter var der vand i centralvarmeanlægget.
Kilde:
• Svend Holger Hansen, Gravlundmark 4: Oplysninger fra samtale af 19. okt. 1993.
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Folketællingen i Bedsted sogn 1845
Den første folketælling i Danmark fandt sted i 1769. De næste kom i 1801 og 1803, og så gik der
31 år inden den fjerde folketælling kom i 1834. Den næste folketælling kom i 1840, og derefter
hvert femte år indtil 1860, der blev den sidste inden området blev tysk. I den tyske tid blev der
foretaget 6 folketællinger: 1867, 1895, 1900, 1905, 1910 og 1915. Efter genforeningen kom den
første folketælling i 1921.
Med tiden blev folketællingerne også mere fyldige med oplysninger. En af de bedste
folketællinger, hvad angår righoldigheden af oplysninger, er netop fra 1845.
Udover samtlige personers navne nævnes også hvilken ejendomstype personerne bor på samt
deres erhverv, dernæst deres alder, deres ægteskabelige stand, og hvor de er født. I sær den
sidste oplysning er i dag en væsentlig kilde til at spore hvorfra de enkelte personer stammer.
Bedsted sogns indbyggertal i 1845 var på 570 indbyggere. Ifølge den foreliggende folketælling
er der kun 552 indbyggere, der fordeler sig med 277 i Bedsted, 58 i Mårbæk, 29 i Gravlund og 188 i
Øster Terp. De manglende 18 personer må derfor være bosat i Arndrup.

Bedsted:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kådnergård:
1
Jens Andersen Haugaard
Maricke Paulsen
Anna Maria Haugaard
Marine Helene Haugaard
Andreas Jensen Haugaard
Inderstehus:
1. Thomas Jacob Thomsen
Gunder Marie Outzen
Christian Thomsen
Gertrud Maria Thomsen
Christine Thomsen
Inderstehus:
1. Catharina Fredensborg
Anna Cathrine Petersen
2. Margretha Andersen
3. Mette Clausen
Mette Cathrine Petersen
Kådnergård:
1. Hans Peter Fyrstelin
Dorthea Maria Gydesen
Maria Bejer
Gård:
1. Peter Andersen
Anna Cathrine Outzen
Anna Christine Andersen
Jørgen Andersen Haugaard
Dorothea Clausdatter
Kådnergård:
1. Andreas Hansen Lorenzen
Maria Kirstine Ottzen
Hans Lorenzen
Mette Maria Lorenzen
Maria Lorenzen
Anna Kirstine Lorenzen
Elsa Maria Lorenzen

45
51
19
14
9

gift
gift

Nustrup
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

kådner
hustru
datter
datter
søn

31
31
5
3
1

gift
gift

Jørgensby/ Flensborg
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

inderste, klodsmager
hustru
søn
datter
datter

65
14
65
35
11

enke

Bedsted
Bedsted
Nørre Løgum
Bjolderup
Bedsted

inderste, kniplerske
kniplerske
jordemor
datter

48
51
13

gift
gift

Ringkøbing
Skåby på Fyn
Agerskov

kådner, hestehandler
hustru
tjenestepige

51
51
21
23
23

gift
gift

Døstrup
Døstrup
Bedsted
Nustrup
Nørre Nebel

gårdmand
hustru
datter
tjenestekarl
tjenestepige

37
36
13
10
7
5
2

gift
gift

Bedsted
Vorbasse
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

kådner, daglejer
hustru
søn
datter
datter
datter
datter

enke
gift

ugift
ugift

1286
2.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Christen Nissen
Jens Peter Nissen
Anna Jeppes
3. Peter Christian Fredensborg
Mette Johanne Sørensen
Nicolaj Chr. J. Fredensborg
Marie Margrethe Fredensborg
Nicolaj Christian Fredensborg
Inderstehus:
1. Johannes Rossen
Ellen Maria Bejer
Inderstehus:
1. Søren Sørensen
Margrethe Frank
Cecilia Sørensen
Anne Cathrine Sørensen
Anne Cathrine Mathiasdatter
Inderstehus:
1. Kirsten Andersen
Anna Marie Hansen
Anna Herline Hansen
Inderstehus:
1. Kynde Madsen
Kresten Greisen
Anna Nielsdatter
2. Peter Willadsen
Bodel Maria Thiesen
Peter Petersen Willadsen
Maria Petersen Willadsen
Anna Maria Thiesen
Inderstehus:
1. Hanna Petersdatter
Anna Andersen Hansen
Andreas Hansen
Lena Petersdatter
Gård:
1. Johannes Ratenburg
Cathrine Maria Refslund
Anna Brodine Ratenburg
Anna Maria Ratenburg
Thomas Hansen Ratenburg
Anne Marie Andersdatter
Maren Nielsdatter Møller
Jens Jensen
Kresten Iversen Aae
Gård:
1. Søren Møller
Christine Benedicte Møller
Anne Møller
Hans Peter Møller
Botilla Marie Møller
Mette Cathrine Møller
Johan Peter Møller
Gård:
1. Anna Nissen
Abigael Lovise Ratenburg
Anna Helene Ratenburg
Johanne Christine Ratenburg
Nicolaj Ratenburg
Mathias Chr. Ratenburg
Hans Matzen
Boh Petersen Boysen

60
21
62
28
31
8
3
73

enke
ugift
ugift
gift
gift
enke

Egvad
Bedsted
Egvad
Bedsted
Føvling
Bedsted
Bedsted
Bedsted

tømrer
søn
væverske
daglejer
hustru
søn
datter
farfar, underholdt af fk

29
63

ugift
enke

Bedsted
Oxenvad

inderste, snedker
underholdt af sønnen

46
46
16
3
78

gift
gift

Bedsted
Nustrup
Bedsted
Bedsted
Bevtoft

inderste, daglejer
hustru
datter
datter
underholdt af sønnen

50
26
15

enke
ugift

Lintrup
Bedsted
Bedsted

inderste, væverske
datter
datter

25
37
73
44
52
14
11
55

ugift
ugift
enke
gift
gift

Billum
Lønne
Nr. Snede
Hjordkær
Agerskov
Hjordkær
Egvad
Agerskov

inderste
væverske
inderste, daglejer
hustru
søn
datter
væverske

62
35
17
69

enke
ugift

Skrydstrup
Skrydstrup
Bedsted
Skrydstrup

inderste, skomager
datter
søn
underholdt af søsteren

36
28
4
2
1
20
27
34
20

gift
gift

ugift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Agerskov
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Aal
Højrup
Vester Vedsted
Hee ved Ringkøbing

gårdmand
hustru
datter
datter
søn
tjenestepige
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl

55
34
31
26
23
20
17

enke
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

gårdmand
datter
datter
søn
datter
datter
søn

64
38
33
31
28
23
73
29

enke
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
gift

Rise
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Westre
Branderup

gårdejerske
datter
datter
datter
søn
søn
tjenestekarl
tjenestekarl

enke

ugift

ugift
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Søren Jensen Brink
Hagen Iversen Jessen
Karen Marie Jensdatter
Inderstehus:
1. Anna Margrethe Ludvigsen
2. Ellen Johanne Hinrichsen
Chr. Hinrichsen Nielsen
Martin Peter Nielsen
Gård:
1. Hans Sørensen Møller
Mette Cathrine Carstensen
Caroline Cathrine Hansen
Christen Stensen
Helene Kirstine Boysen
Inderstehus:
1. Niels Christian Andersen
Kirstine Maria Hansen
Christine Dorothea Friederikke And.
Nis Hansen Andersen
Kirstina Callesen
2. Lena Ibsen
Peter Christian Boysen
Gård:
1. Christian Petersen
Gunder Helene Marquardsen
Peter Chr. Marquardsen
Ellen Maria Marquardsen
Friedrich Peter Marquardsen
Christine Hermannsen
Ellen Jensen
Sivkro: Kro og gård:
1. Lorenz Peter Christiansen
Margrethe Hansen
Cathrine Margrethe Christiansen
Peter Carsten Christiansen
Hans Christian Christiansen
Margrethe Chr. Christiansen
Peter Carstensen Christiansen
Anna Ida Toft
Christen Nielsen Østergård
Hans Jochumsen Sand
Dins Petersen
Johannes Østen
Mette Jensdatter
Nicolaj Vind
Claus Lausen
Hans Hansen Veibæk
Præstegård:
1. Ludvig Chr. Schrader
Marie Henningsen
Anna Maria Hedvig Jepsen
Christine Lovise Henningsen
Lorenz Frederik Jørgensen
Anna Botilla Andersen
Sofie Magdalene Voss
Christine Margrethe Knudsen
Ulrich Anton Ulrichsen
Fattighus:
1. Johannes Paulsen
Mette Sofie Wagner
Conrad Jepsen Paulsen
Simon Jepsen Paulsen

31
34
26

gift
ugift
ugift

Agerskov
Bedsted
Skjern

tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestepige

33
35
12
10

ugift
gift

Ravsted
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster

inderste
ernæret af fattigkassen
søn
søn

33
31
3
27
28

gift
gift

Bedsted
Hostrup
Bedsted
Thisted
Bedsted

gårdmand
hustru
datter
tjenestekarl
tjenestepige

Thisted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Hellevad
Branderup
Bedsted

kniplingshandler
hustru
datter
søn
svigermor
væverske
søn

Arrild
Ravsted
Ravsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Hjordkær

far til afdød gårdmand
datter af afdøde
søn af afdøde
datter af afdøde
søn af afdøde
kniplerske
husholderske

Bedsted
Bov
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Ladelund
Bedsted
Hygum
Bedsted
Bedsted
Løgumkloster
Holmsland
Branderup
Hellevad
Medelby

kro- og gårdmand
hustru
datter
søn
søn
datter
farfar
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl
huslærer

Haderslev
Broager
Bedsted
Munkbrarup
Nr. Løgum
Arrild
Øster Løgum
Tønder
Øster Højst

sognepræst
præsteenke
datter af enken
søster til præsteenken
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige
tjenestepige
tjenestekarl

Bedsted
Aller
Aller
Aller

skrædder, under fk
hustru
søn
søn

ugift
ugift

32
32
3
1
67
26
1

gift
gift

69
20
16
9
6
18 (12)
75

enke
ugift

50
38
11
10
5
3
81
24
28
27
38
21
34
25
16
29
30
29
2
32
43
25
25
18
62
46
43
11
9

enke
gift

ugift
ugift
gift
gift

enke
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
enke
gift
gift
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Christian Jepsen Paulsen
Jørgen Christian Knudsen
Andrea Jørgensen
3. Frederikke Caroline Hansen
Christina Elisabeth Søefeldt
Niels Hansen Søefeldt
Paul Christian Søefeldt
4. Peter Jacobsen
5. Peter Larsen
Inderstehus:
1. Anna Undorf
Anna Lovise Paulsen
2. Andreas Thomsen Møller
Ellen Sørensdatter
Anna Kirstine Møller
Jeng Kirstina Bronton
Gård:
1. Claus Callesen Clausen
Maria Christiansen
Anna Maria Callesen
Anna Christine Callesen
Nicolaj Callesen
Christian Frederik Callesen
Maria Christina Christiansen
Thomas Bendixen
Kådnergård:
1
Jes Hansen Clemmensen
Karen Lauritsen
Niels Lorenzen Clemmensen
Anna Margrethe Clemmensen
Lorenz Hansen Clemmensen
2
Anna Cathrine Hynding
Anna Kirstine Lorenzen
Kådnergård:
1
Peter Nissen Hansen
Esther Marie Christensen
Christian Hansen Schmidt
2. Christine Cathrine Andersen
3. Martin Gubi
Cathrine Elisabeth Ahnholm
4. Christine Petersdatter
Inderstehus:
1. Hans Peter Boysen
Marie Elisabeth Jensen
Nicoline Boysen
Hanne Christine Boysen
Anna Marie Boysen
2. Hanne Marie Jensen
Max Emilius Winther
Christian Frederik Winther
Marie Petersen Winther
Inderstehus:
1. Andreas Jensen Langkjær
Hanne Margrethe Hansen
Anne Kirstine Hansen Langkjær
Anna Maria Hansen Langkjær
Bodil Marie Hansen Langkjær
Inderstehus:
1. Inger Marie Andersen
2. Christina Christiansen
Inderstehus:
1. Jens Hansen
2.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

7
66
66
38
11
6
3
72
60

enke
ugift

Aller
Abild
Møgeltønder
Bregninge på Ærø
Broager
Bregninge på Ærø
Bedsted
Bedsted
Bedsted

søn
børstenbinder, under fk
hustru
væverske, under fk
datter
søn
søn
børstenbinder, under fk
børstenbinder, under fk

72
31
53
57
21
34

enke
ugift
gift
gift
ugift
ugift

Jels
Bedsted
Bedsted
Alslev ved Ribe
Bedsted
Bedsted

kniplerske
datter, kniplerske
daglejer
hustru
datter
kniplerske

60
49
23
20
17
4
45
25

gift
gift
ugift
ugift

Hellevad
Øster Højst
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Øster Højst
Ravsted

gårdmand
hustru
datter
datter
søn
søn
tjenestepige
tjenestekarl

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bylderup
Bedsted

kådner og glaser
hustru
søn
datter
søn
kniplerske
datter, kniplerske

Øster Højst
Rejsby
Døstrup
Øster Løgum
Bevtoft
Aabenraa
Burkal

kniplingshandler
hustru
plejesøn
underholdt af fk
daglejer
hustru
kniplerske

Tinglev
Bjolderup
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Seem ved Ribe
Bedsted
Bedsted
Bedsted

daglejer
hustru
datter
datter
datter
kniplerske
søn
søn
datter

41
41
5
3
1
66
27
34
38
10
70
60
66
57

gift
gift
enke

ugift
ugift
gift
gift

enke
ugift
gift
gift
gift?
gift
gift
enke

56
56
25
15
10
42
12
9
4

gift
gift
ugift

45
45
21
18
11

gift
gift
ugift

Ravsted
København
Bedsted
Bedsted
Bedsted

skrædder
hustru
datter
datter
datter

66
62

enke
enke

Bedsted
Tønder

inderste, kniplerske
spinderske

56

gift

Brede

inderste, daglejer

enke
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Gunder Vind
Johanne Marie Hansen
Peter Hansen
2. Frederik Jessen
Cathrine Petersdatter
3. Hans Rossen
Cathrine Petersen
Christen Rossen
Emilie (Mile) Kirstine Rossen
Anne Marie Rossen
Kirstine Marie Rossen
Hans Christian Rossen
Kådnergård:
1. Niels Outzen
Christine Elisabeth Eichel
Christian Nielsen Outzen
Ulrich Wilhelm Lund
Michael Andersen Lund
Anne Marie Outzen
Inderstehus:
1. Herman Hermansen
Anne Kirstine Hansen
Marie Magdalene Hermansen
Ingeborg Hermansen
Martin Hermansen
Anne Cathrine Hermansen
Inderstehus:
1. Andreas Lassen
Maren Toft
Peter Christian Outzen
Kådnergård:
1. Niels Jensen
Hans Jensen
Jacob Johansen Sørensen
Mette Cathrine Jensen
Anna Jensen
Kro- og gård:
1. Peter Lorenzen Outzen
Elsabe Marie Paulsen
nyfødt datter
Esther Marie Paulsen
Anne Paulsen
Anne Nicoline Nielsen
Hans Jefsen Tagesen
Hans Mathiesen
Maren Outzen
Gård:
1. Andreas Petersen
Anne Johanne Nielsen
Christian Frederik Skau
Caroline Skau
Johanne Marie Hermansen
Jens Peter Winther
Inderstehus:
1. Anders Thomsen
Anna Beck
Maren Beck
Thomas Peter Beck
Hans Beck Thomsen
Anne Jensen
Inderstehus:
1. Hans Urbansen Schmidt

52
15
10
68
58
52
50
20
17
14
10
26

gift

Brede
Bedsted
Bedsted
Dybbøl
Brede
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

hustru
datter
søn
daglejer
spinderske
daglejer
hustru
søn
datter
datter
datter
søn, knipl.-handler

42
37
3
21
17
34

gift
gift

Bedsted
Møgeltønder
Bedsted
Toftlund
Toftlund
Bedsted

kådner, skrædder
hustru
søn
skræddermedhjælper
skræddermedhjælper
tjenestepige

46
45
15
11
7
3

gift
gift

Højst
Hellevad
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

inderste, skomager
hustru
datter
datter
søn
datter

38
40
3

gift
gift

Rømø
Bøvling ved Lemvig
Bedsted

inderste, bødker
hustru
plejesøn

42
45
44
39
6

ugift
ugift
gift
gift

Bedsted
Bedsted
Døstrup
Bedsted
Ravsted

kniplingshandler
bror
skræddersvend
hustru
plejedatter

30
25
0
35
27
19
20
78
68

gift
gift

Agerskov
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Hellevad
Agerskov
Bedsted
Abild

kro- og gårdmand
hustru
datter
svigerinde
svigerinde
tjenestepige
tjenestekarl
aftægtsmand
aftægtskone

54
62
27
26
21
13

gift
gift
ugift
ugift
ugift

Burkal
Husby i Jylland
Løgumkloster
Løgumkloster
Øster Højst
Bedsted

gårdmand
hustru
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige
plejesøn

53
55
28
24
12
35

gift
gift
ugift
ugift
ugift

Guldager
Skærbæk
Skærbæk
Bedsted
Bedsted
Løgumkloster

daglejer, inderste
hustru
datter
søn
søn
syerske

34

gift

Bedsted

kniplingshandler.

enke
enke
gift
gift
ugift
ugift
ugift

ugift
ugift
ugift

ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
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38.

39.

40.

41.

42.

Anna Cathrine Ratenburg
Marie Kirstine Schmidt
Rasmus Hansen Schmidt
Kådnergård:
1. Niels Mathiesen Franzen
Mette Kirstine Paulsen
Sine Mathilde Franzen
Peter Andresen Franzen
Hans Michelsen Lindholm
Johannes Jessen Løbner
Christiane Krogh
Inderstehus:
1. Casper Jørgensen Wulf
Catharina Caspersen
Karen Kirstine Wulf
Skolen:
1. Jes Paulsen
Anne Marie Paulsen
Johan Peter Paulsen
Anna Botilla Boysen
Arndrup Mølle:
1. Jeppe Heinrich Toft
Cathrine Helene Beck
Hans Heinrich Toft
Kirstine Marie Toft
Peter Petersen
Niels Paulsen Søefeldt
Jens Kristian Hansen
Mads Jacob Mortensen Koch
Abigael Møller
Anne Botilla Andersen
Aftægtshus til møllen:
1. Anne Margrethe Jepsen
Nicolaj Toft
Caroline Toft

32
4
32

gift

Bedsted
Bedsted
Bedsted

hustru
datter
kniplingshandler

28
32
1
61
23
19
23

gift
gift
enke
ugift
ugift
ugift

Brede
Bedsted
Bedsted
Brede
Toftlund
Bedsted
Abild

kådner, smed
hustru
datter
farfar
smedemedhjælper
smedemedhjælper
tjenestepige

74
68
34

gift
gift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted

inderste, daglejer
hustru
datter

53
17
14
45

enke
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

skolelærer, degn
datter
søn
tjenestepige

26
28
3
2
31
49
22
19
29
28

gift
gift
ugift
enke
ugift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Løgumkloster
Bedsted
Bedsted
Nr. Løgum

gårdmand, møller
hustru
søn
datter
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige

56
30
22

enke
ugift
ugift

Holbøl
St. Wicke
Bedsted

aftægtskone
søn, fra forstanden
datter

45
41
17
10
8
5
3

gift
gift

Bedsted
Skrydstrup
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

parcellist
hustru
søn
søn
søn
datter
datter

31
26
2

gift
gift

Bedsted
Bedsted
Bedsted

parcellist
hustru
søn

57
46
6
17

gift
gift

Nr. Løgum
Løgumkloster
Bedsted
Bedsted

parcellist
hustru
datter
tjenestepige

Hellevad
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

ægtemand
hustru, parcellist
søn
datter
søn
plejedatter

ugift

ugift

Mårbæk:
1.

2.

3.

4.

Parcellistgård:
1. Hans Bruhn
Christine Benedicte Møller
Niels Willadsen Bruhn
Christian Hansen Bruhn
Hans Christian Bruhn
Mette Kirstine Bruhn
Cathrine Elisabeth Bruhn
Parcellistgård:
1. Peter Nicolaj Bronton
Christine Marie Ratenburg
Nicolaj Johansen Bronton
Parcellistgård:
1. Iver Andersen Bertelsen
Marie Kirstine Hansen
Anna Marie Bertelsen
Christine Søefeldt
Parcellistgård:
1. Claus Callesen Hansen
Catharina Jepsen
Nis Hansen
Ingeborg Lovise Hansen
Laurits Jepsen Hansen
Anne Lovise Petersen

36
37
5
3
1
11

ugift
gift
gift
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5.

Parcellistgård:
1. Jens Peter Gram
Cecilie Marie Koch
Peter Petersen Gram
Anne Marie Lorenzen
6. Gård:
1. Christen Hansen
Ingeborg Petersen
Nis Hansen
Dorothea Hansdatter
Caroline Demant
Andreas Petersen
Paul Christian Petersen
7A. Parcellistgård:
1. Hans Nissen Lund
Lena Jessen
Botilla Henningsen
Thomas Hansen Lund
2. Hans Hansen Friis
Hanne Marie Christensen
Mathias Hansen Friis
Metta Marie Friis
Hans Hansen Friis
Christian Christensen Friis
7B. Sidebygning til 7A:
1. Inger Nielsen
.
Henriette Cathrine Hansdatter
8. Gård:
1. Hans Jepsen
Nis Jepsen
Hans Jepsen
Carsten Christen Jepsen
Cathrine Marie Jepsen
Thomas Peter Jepsen
Anne Cathrine Jepsen
Peter Lorenzen
9. Gård:
1. Nicolaj Christensen Toft
Anna Cathrine Jørgensen
Christian Hansen Toft
Cecilie Toft
Martin Lausten
Kirsten Margrethe Tøgersen
Cathrine Marie Lorenzen

54
54
12
17

gift
gift

47
45
6
66
19
51
75

gift
gift

47
57
21
14
48
43
23
16
11
7

gift
gift
ugift

ugift

enke
ugift
ugift
enke

gift
gift
ugift

Skrydstrup
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster

parcellist
hustru
søn
tjenestepige

Hellevad
Grimstrup ved Ribe
Bedsted
Grimstrup
Øster Højst
Staby ved Ringkøbing
Nr. Løgum

gårdmand
hustru
søn
svigermor
tjenestepige
tjenestekarl
underholdes af C.H.

Tirslund
Øster Løgum
Hammelev
Tirslund
Abild
Tønder
Abild
Abild
Bedsted
Bedsted

parcellist
hustru
datter
søn
daglejer
hustru
søn
datter
søn
søn

45
12

gift

vidste ikke hvor
Bedsted

spinderske
datter

55
27
19
16
13
8
21
10

enke
ugift
ugift

Holbøl
Nr. Haksted
Nr. Haksted
Nr. Haksted
Nr. Haksted
Nr. Haksted
Ravsted
Bedsted

gårdmand
søn
søn
søn
datter
søn
tjenestepige
underholdt af fk

Bedsted
Hjordkær
Bedsted
Bedsted
Nordland på Rømø
Lintrup
Bedsted

gårdmand
hustru
søn
datter
tjenestekarl
tjenestepige
underholdt af fk

ugift

35
35
3
2
51
23
14

gift
gift

56
25
22
5
27
28

enke
ugift
ugift

Hygum
Hostrup
Hostrup
Ravsted
Nees ved Ringkøbing
Husby i Jylland

gårdmand
datter
søn
plejebarn
tjenestekarl
tjenestepige

40
40
13
11
8
25
37

gift
gift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Nees ved Ringkøbing
Toftlund

gårdmand
hustru
datter
søn
søn
tjenestepige
tjenestekarl

enke
ugift

Gravlund:
1.

2.

Gård:
1. Søren Hansen Duborg
Anna Duborg
Hans Peter Duborg
Broder Peter Petersen
Jeppe Nielsen
Anna Petersdatter Stavnsgård
Gård:
1. Johannes Lorenzen
Anna Kirstine Toft
Christine Lorenzen
Hans Nissen Lorenzen
Christian Hansen Lorenzen
Anna Kirstine Nielsen
Mathias Brink

ugift
ugift
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3.

4.

5.

Inderstehus:
1. Hans Tjellesen
Christine Benedicte Møller
Michael Christian Tjellesen
Voldborg Maria Tjellesen
Christine Møller
Gård:
1. Anthoni Beck
Niels Thomsen
Niels Paulsen Collenburg
Anna Dorothea Grummesdatter
Tilla Marie Petersen
Inderstehus:
1. Peter Nicolaj Outzen
Kirstine Petersen Toft
Jes Peter Outzen
Anna Cathrine Outzen
Maren Petersen
Jes Outzen

29
37
2
1
17

gift
gift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Gram

inderste, daglejer
hustru
søn
datter
tjenestepige

26
34
25
30
19

ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Varde
Tønder
Åstrup ved Ribe
Nr. Hygum

gårdmand
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige

31
30
6
1
24
64

gift
gift

Bedsted
Bøvling ved Lemvig
Bedsted
Bedsted
Allerup ved Ribe
Bedsted

inderste, daglejer
hustru
søn
datter
tjenestepige
farfar

ugift
enke

Øster Terp:
1.

2.

3.

4.

Gård:
1. Peter Andr. Petersen
Anne Dorthea Bentzen
Peter Petersen
Anna Kirstine Petersen
Mette Cathrine Petersen
Anne Marie Petersen
Doris Benedicte Petersen
Lovise Christine Petersen
Gård:
1. Hans Nicolaj Widding
Marie Outzen
Thomas Jacobsen
Martin Peter Jacobsen
Nissenius Jacobsen
Ingeborg Kirstine Petersen
Gård:
1. Daniel Hinrichsen
Christine Hedwig Margrethe Groth
Hedwig Justine Hinrichsen
Johanne Petersdatter Beck
Ingeborg Thomsen
Marie Kirstine Paulsen
Niels Hansen Winther
Jens Madsen
Peter Christensen Langelund
Peter Nielsen
Andreas Hansen
Søren Sørensen Petersen
Reinholdt Christensen Møller
Jens Jensen Moos
2. Maren Feddersen
Christine Hinrichsen
Mette Marie Winterfeldt
Gård:
1. Franz Albrecht Hinrichsen
Dorthea Sophie With
Anne Christine Back
Georgine Hinrichsen
Kirstine Marie Petersen

49
48
25
19
17
11
7
3

gift
gift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Brørup ved Ribe
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

gårdmand
hustru
søn
datter
datter
datter
datter
datter

48
55
25
24
18
27

gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift

Bedsted
Døstrup
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Døstrup

ægtemand
gårdejerske, hustru
søn af Marie Outzen
søn af Marie Outzen
søn af Marie Outzen
tjenestepige

37
28
4
33
32
21
29
30
26
29
21
16
18
27
55
18
18

gift
gift

Bedsted
St. Annen
Bedsted
Fanø
Søgård
Bedsted
Branderup
Snebjerg
Agerskov
Bedsted
Bedsted
Jernved ved Ribe
Bevtoft
Tønder
Hostrup
Bedsted
Bevtoft

gårdmand
hustru
datter
tjenestepige
tjenestepige
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
aftægtskone
datter
tjenestepige

Bedsted
Bedsted
Burkal
Bedsted
Bedsted

gårdmand
hustru
husholderske
tjenestepige
tjenestepige

66
55
23
32
22

ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke

gift
gift
ugift
ugift
ugift
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Bodel Andersdatter
Ellen Kirstine Johnsdatter
Mathias Sommerlund
Morten Christensen
Niels Jensen Clemmensen
Christen Nissen
Thomas Gjesten Andersen

18
33
29
23
30
21
19

ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

Arrild
tjenestepige
Larnborg, Ringkøbing tjenestepige
Bevtoft
tjenestekarl
Egtved
tjenestekarl
Bedsted
tjenestekarl
Holsted ved Ribe
tjenestekarl
Snejbjerg, Ringkøbing tjenestekarl

En lysning midt i skoven ved gården Tannenhof i Øster Terp. Billedet er fra 1930erne og er lånt i 1983 af gårdmand i Øster Terp, Fritz Ulrich.

5.

6.
7.

Gård:
1. Hans Christian Lilholt
Lena Marie Toft
Johanne Amalia Lorenzen Lilholt
Marie Cathrine Petersen
Carl Simonsen Møller
Johannes Hansen Schmidt
Jens Peter Staugaard
Henrik Boysen
Lorenz Lorenzen Holm
Kristen Fischer Jensen
Hans Jensen Vind
Caroline Iversen
Maren Petersdatter
Marie Kirstine Andersen
Hans Frederik Hansen
Anders Løbner
Inderstehus:
1. Michael Bossen
Anne Lena Christensen
Inderstehus:
1. Niels Iversen
Marie Kirstine Hansen
Jacob Iversen

46
36
18
15
5
35
25
23
27
33
18
24
23
20
26
52

gift
gift

ugift
ugift
ugift
ugift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke

Halk
Bedsted
Taps
Stenderup i Jylland
Øster Højst
Toftlund
Toftlund
Ballum
Agerskov
Rom ved Ringkøbing
Brendstrup
Bedsted
Thim ved Jylland
Skærbæk
Vejen
Nustrup

gårdmand
hustru
plejedatter
plejedatter
plejesøn
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestekarl
tjenestepige
tjenestepige
tjenestepige
tjenestekarl
tjenestekarl

51
47

enke
ugift

Øster Højst
Bedsted

inderste, daglejer
underholdt af fk

62
54
25

gift
gift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted

inderste
hustru
søn
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8.

9.

10.

11.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Christina Iversen
Maria Iversen
Gård:
1. Calle Peter Outzen
Elise Cathrine Jespersen
Jacob Evald Beck
Hanne Ode Regina Christiansen
Hans Jacob Outzen
Mette Botilla Søllingvrå
Gård:
1. Ellen Nissen
Dennis Nissen Bejer
Kirsten Bejer
Ellen Kathrine Bejer
Peter Rosenborg
Peter Thomsen Løbner
Skolen:
1. Søren Hansen Sørensen
Johanne Christine Møller
Hans Christian Sørensen
Thomas Hansen Sørensen
Anne Marie Sommer
Gård:
1. Johannes Hansen
Nicolaj Hansen
Anna Marie Hansen
Kirstine Nielsen
Jes Hansen Mattersen
Botilla Hansen
Botilla Kier
Inderstehus:
1. Anna Oluf Paulsen
Gyde Cathrine Christiansen
Cathrine Helena Christiansen
Jes Hansen Christiansen
2. Hans Clemmensen
Anne Kirstine Beck
Hanne Christine Clemmensen
Inderstehus:
1. Hans Hansen
Anna Chrestensdatter
Thomas Christian Hansen
Johanne Frederikke Paulsen
Inderstehus:
1. Anna Jørgens
Jørgen Lorenzen Jørgensen
Daniel Chr. Lorenzen Jørgensen
Mathias Peter Lorenzen Jørgensen
Dorothea Martens
Inderstehus:
1. Tjelle Tjellesen
Botilla Marie Tjellesen
Maren Kier
Kirsten Marie Larsen
Kådnergård:
1. Eskild Abrahamsen
Margrethe Hansen
Christine Marie Abrahamsen
Elvine Marie Abrahamsen
Martin Abrahamsen
Anthoni Abrahamsen
Kådnergård:

24
22

ugift
ugift

Bedsted
Bedsted

datter
datter

25
30
20
21
58
56

gift
gift
ugift
ugift
gift
gift

Bedsted
Bedsted
Gram
Bedsted
Bedsted
Ravsted

gårdmand
hustru
tjenestekarl
tjenestepige
aftægtsmand
aftægtskone

59
31
23
19
21
12

enke
ugift
ugift
ugift
ugift

Ravsted
Ravsted
Bedsted
Bedsted
Gram
Bedsted

gårdejerske
søn
datter
datter
tjenestekarl
plejesøn

32
29
3
2
16

gift
gift

Nr. Løgum
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Løgumkloster

skolelærer
hustru
søn
søn
tjenestepige

30
25
28
21
72
63
3

ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Aastrup i Jylland
Bedsted
Bylderup
Tirslund

gårdmand
bror
søster
tjenestepige
aftægtsmand
aftægtskone
plejedatter

49
23
18
9
33
35
2

enke
ugift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

inderste, kniplerske
datter
datter
søn
træskomager, daglejer
hustru
datter

56
54
29
20

gift
gift
ugift
ugift

Ravsted
Holsted ved Ribe
Bedsted
Bedsted

inderste, daglejer
hustru
søn
plejedatter

44
12
10
5
74

gift

Skærbæk
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Nr. Tandrup ved Ribe

inderste, hustru
søn
søn
søn
svigermor

Bedsted
Bedsted
Visby
Agerskov

hjulmager
datter
svigerinde
strikkepige

Lund ved Varde
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

kådner, daglejer
hustru
datter
datter
søn
søn

36
1
28
19
38
38
15
12
8
3

gift
gift

enke
enke
ugift
ugift
gift
gift
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1.

Niels Petersen
Anna Botilla Hansen
Peter Petersen
Anna Marie Christina Petersen
Christine Marie Petersen
Marie Petersen

28
25
14
3
1
68

gift
gift

enke

Vedsted
Løgumkloster
Løgumkloster
Løgumkloster
Bedsted
Nr. Løgum

kådner, daglejer
hustru
familiemedlem, bror?
datter
datter
svigermor

Visbjergvej en sommerdag sidst i 1930-erne tæt ved gården Tannenhof i Øster
Terp. Vejen var den gang både smal og gruset og langs vejen ses i begge sider
ledningsmaster til både el og telefon.
Den lille pige, der går i venstre side er Lis Ulrich (1929-), datter af gårdmand i
Øster Terp, Fritz Ulrich og hustru Mette Dorthea.
Billedet er lånt i 1983 af Fritz Ulrich.

17. Inderstehus:
1. Ellen Marie Frank
Karen Bruhn
Hans Peter Bruhn
Laurits Hansen
18. Gård:
1. Thomas Hansen
Voldborg Møller
Birgitte Botilla Møller
Johanne Sophie Møller
Hans Sørensen Møller
Maria Johansen
Johannes Bossen
Karen Thomasdatter Gjesten
19. Gård:
1. Jep Hansen Møller
Anne Lene Jepsen
Lorenz Christian Nicolaisen
Kresten Kristensen

40
12
8
29

enke
ugift

Nustrup
Døstrup
Døstrup
Løgumkloster

lysestøber
datter
søn
lysestøbermedhjælp

61
60
33
27
20
16
50
35

gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
enke
ugift

Skrydstrup
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Snejbjerg, Ringkøbing

gårdmand
hustru
datter
datter
søn
plejedatter
tjenestekarl
tjenestepige

52
57
25
23

gift
gift
ugift
ugift

Bedsted
Ravsted
Klixbøl
Trasborg i Jylland

gårdmand
hustru
plejesøn
tjenestepige
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Anna Else Nielsdatter
20. Hus:
1. Hans Peter Hansen
Doris Sophie Hinrichsen
Margrethe Hansen
Cecilie Marie Søllingvrå
Cecilie Cathrine Jensen
Wilhelm Bøttner
Victorius Langkjær
21. Gård:
1. Peter Christian Andresen
Mette Cathrine Brodersen
Anna Cathrine Brodersen
Christine Maria Brodersen
Mathias Chr. Brodersen
Carsten Brodersen Andresen
Anne Magdalene Andresen
Ingeborg Maria Andresen
Peter Christian Paulsen
Anne Andersdatter
22. Inderstehus:
1. Jesper Nielsen Kausgaard
Anne Marie Jensdatter Svane
2. Jens Jørgen Graungaard
Anne Kirstine Svane
Andreas Jørgen Graungaard
23. Gård:
1. Hans Hansen
Maricke Thaysen
Hans Eskildsen
Hanne Kirstine Hansen
Eskild Jessen Eskildsen
Gyde Marie Outzen
Rasmus Thaysen
24. Gård:
1. Jes Schmidt
Margrethe Hansen
Hans Brodersen Schmidt
Broder Peter Schmidt
Mette Kirstine Schmidt
Hans Hansen Arrild
Karen Chrestensen
25. Inderstehus:
1. Peter Jespersen
Johanne Cathrine Jespersen
Caroline Jespersen
Johanne Christine Lorenzen
Christian Petersen Nymark
Thomas Petersen
26. Kådnergård:
1. Hans Johansen Møller
Anne Margrethe Hinrichsen
Mette Cathrine Møller
Maren Frederikke Møller
Jep Hinrichsen Møller
Christian Hansen Møller
Esther Cathrine Langelund

18

ugift

Åstrup i Jylland

tjenestepige

33
28
2
25
25
27
19

gift
gift

Øster Højst
Bedsted
Bedsted
Ravsted
Løgumkloster
Randerup
Hellevad

snedker, tømrer
hustru
datter
tjenestepige
tjenestepige
snedkermedhjælper
snedkermedhjælper

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted

gårdmand
hustru
datter
datter
søn
søn
datter
datter
tjenestekarl
tjenestepige

57
58
33
27
24
22
19
13
28
37

ugift
ugift
ugift
ugift
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

49
72
65
48
15

gift
gift
gift
gift

Guddom i Jylland
Branderup
Brørup
Branderup
Bedsted

inderste, daglejer
hustru
daglejer
hustru
søn

54
60
37
33
1
22
53

gift
gift
gift
gift

Bedsted
Felsted
Nr. Løgum
Bedsted
Bedsted
Nr. Løgum
Felsted

gårdmand
hustru
svigersøn
datter
søn
tjenestepige
tjenestekarl

45
39
14
11
3
19
19

gift
gift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Spandet
Ballum

gårdmand
hustru
søn
søn
datter
tjenestekarl
tjenestepige

66
26
21
12
28
18

enke
ugift
ugift

Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Agerskov
Hellevad

inderste, høker
datter
datter
underholdt af fk
smed
smedelærling

36
36
6
5
3
1
23

gift
gift

Hellevad
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Bedsted
Agerskov

inderste
hustru
datter
datter
søn
søn
tjenestepige

ugift
ugift

ugift
ugift

ugift
ugift

ugift
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Kilde:
• Folketælling 1845 for Aabenraa amt i Slesvig. Bind 12.3. Heri om Bedsted sogn side 675-88. Landsarkivet i
Aabenraa.
• Under Øster Terp er nr. 24-26 Kogsbølejendomme. Disse fandtes optalt under Tønder amts Folketælling 1845.
Tønder amt 3, side 161-62.
Oplysning:
• Arndrups indbyggere i 1845 er ikke medtaget, da de ikke kunne findes under Aabenraa amts folketælling.
• fk = fattigkassen

Hvordan Tannenhof fik sit navn
I begyndelsen af 1900-tallet blev det ved lov bestemt, at alle enligliggende ejendomme skulle
have et navn. Det fik derfor postmesteren i Øster Terp til at tænke på et navn til gården, hvor
slægten Hinrichsen boede. Han kikkede i retning af sydvest, og så her syd for gården en skov af
grantræer. Dette fik ham på ideen til at gården skulle hedde Tannenhof.
Kilde:
• Johannes Ulrich, Øster Terp: Mundtlig meddelelse fra 2004.

29 landkommuner i den tyske tid
Løgumkloster kommune blev i 1970 samlet til en storkommune efter kommunalreformen. De
tidligere sogne- og flækkekommuner, der herved indgik i storkommunen var følgende: Bedsted,
Øster Højst, Løgumkloster flække, Løgumkloster landsogn og Nørre Løgum.
Men antallet af landkommuner var langt større i den tyske tid fra 1867 til 1921. Der fandtes da
følgende selvstændige landkommuner i det område, der i dag udgør Løgumkloster Kommune:
Bedsted (med Arndrup) - Mårbæk-Gravlund - Øster Terp - Alslev nord for Åen - Alslev syd for
Åen - Bøgvad - Holme - Mosbøl (med Ellehus) - Søvang - Vester Højst - Øster Højst - Ellum (med
Nybo) - Ellum Mark - Åved - Ellum Hede - Flesborg - Søgård (og Vestermølle) - Asset (med Eltoft)
- Favrby - Frederiksgård - Tinggård - Lydiksgård (og Telt) - Draved Forstdistrikt - Kløing Landeby - Løgumgårde - Løjtved - Nørre Løgum - Vester Terp.
Kilde:
• Kim Furdal: ”Foreningsarkiver fra Sønderjyllands Amt og Sydslesvig. Bind 1-2. Aabenraa 1998. Heri om
Løgumkloster Kommune side 174.
Oplysning:
• Danmark bestod før kommunalreformen i 1970 af ca. 1300 kommuner. Efter 1970 blev antallet af kommuner
reduceret til 273. Fra 1. jan. 2007 reduceres tallet igen. Antallet af kommuner i Danmark vil herefter kun være 98.
Det gamle Sønderjyllands Amt består herefter kun af 7 kommuner.
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Sognepræst Andreas Petersens selvbiografi
Andreas Petersen (1790-1868) var sognepræst i Bedsted fra 1826 til 1841. Han blev født på
Frederiksgård i Draved ved Løgumkloster 25. maj 1790, og søn af gårdmand i Draved, Peter
Andresen Petersen og Maren Hynding.
I 1814 blev han student fra Flensborg. Her fik han af rektor Kønigsmann, Flensborg Latinskole,
følgende skudsmål med på vejen: ”Ich empfehle diesen edlen Jüngling an alle, die das Vermögen
dazu haben, als einen, der sich jeder Wohltat würdig erweisen wird”.
I 1826 blev Andreas Petersen kandidat fra København Universitet. Af rektoren for Bisserups
Institut i København, hvor Andreas Petersen underviste, fik han følgende anbefaling: ”Den
fremgang, min elev har haft i de sidste fem år, skyldes også de fremragende evner for faget, som
Andreas Petersen har lagt for dagen, og hans blide metode”.
Samme år blev det ledige præsteembede opslået i Bedsted - Andreas Petersen søgte det, og skrev
i sin ansøgning: ”Det er mit højeste ønske, at kunne virke i min hjemegn, hvor jeg kender folks
tænkemåde og tarv”. Den 11. marts 1826 kom han på valg i Bedsted, og fik her 37 stemmer mod
Jep Bundesen Søes med 3 stemmer og Christian Petersen med 18 stemmer.
Senere samme år blev Andreas Petersen gift Ane Marie Randbøl (-1855), en datter af
bagermester Randbøl, København. I årene herefter fødtes i Bedsted præstegård 5 børn: Carl
Christian (1827-), Edvard Niels Christian (1829-). Han blev senere sygehuslæge i Kolding. Dernæst
Fritz August (1831-). Han døde 7 år gammel i 1838. Så datteren Christiane Amalie (1833-). Hun
blev gift med L. Boesen, en biskops søn fra Eltang. Den yngste var Theodor (1837-). Han blev
senere skovfoged i Løverodde ved Kolding.
Efter 15 års ansættelse som præst i Bedsted, søgte Andreas Petersen i 1841 om at få et andet og
bedre indbringende kald. I forbindelse med ansøgningen fik han da af generalsuperintendent C. F.
Callesen (1777-1861) følgende skudsmål: ”Andreas Petersen ist ein sehr braver Mann, der gut und
erbaulich predigt und in seiner Gemeine sehr geliebt ist”.
C. F. Callisen var i sin tilsynstid 1835-48 en flittig og omhyggelig visitator, der efterhånden
mødte stor anerkendelse og tillid hos sine præster og menigheder, især også i det dansktalende
Nordslesvig, som han roser for dets sunde menneskelige og kirkelige indstilling.
Callisen havde afløst den kendte J.G.C. Adler, en fremtrædende repræsentant for oplysningens
tanker indenfor især skolevæsenet. Callisen tilhørte den nye tid, gik i Claus Harms´ spor og tog sig
især af sognenes kirkelige nyoplivelse. Han var født i Glückstadt, og var tysk indstillet med respekt
for den danske befolkningsdel i hertugdømmet; en fuldt kongetro helstatsmand, hvad der kom til at
koste ham embedet i 1848. Med årene følte han sig også nogenlunde hjemme i det danske
gudstjenestesprog, medens forhandlingerne med præsterne naturligvis foregik på tysk.
Andreas Petersen kom herefter til Sdr. Bjert, hvor han var præst i 27 år til sin død 8. juni 1868 - I
1846 blev han udnævnt til ridder af dannebrog. Det var da også nærliggende, at han for sin
dygtighed og sit nationale sindelag, dekorerede præst efter Treårskrigen i 1852, og med sine gode
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forudsætninger var på tale som emne til det ledige bispeembede i Slesvig, men provst Boesen,
Eltang blev valgt og udnævnt i stedet for i 1854.

Frederiksgård var præsten Andreas Petersens barndomshjem. På billedet ses
Frederiksgård som den ser ud i dag med et restaureret stuehus fra 1880. Gården, der
står på adressen Dravedvej 12, ligger idyllisk som en enklave midt inde i et stort område,
som udgør de fredede arealer: Draved Skov og Kongens Mose. - Draved Skov er det
tætteste Danmark kommer på en urskov, da jordbunden har været uforstyrret i årtusinder
med et rigt dyre- og planteliv.
Billedet er taget af fotograf Hans Chr. Gabelgaard og hentet fra JydskeVestkysten, fredag
den 6. oktober 2006.

Som sognepræst i Bedsted skrev Andreas Petersen altid sine indberetninger på tysk, og sammen
med indberetningen i 1837 medsendte han en levnedsbeskrivelse af sig selv på dansk, fordi han,
som han sagde, bedre kunne udtrykke sig i sit modersmål.
Andreas Petersens levnedsberetning giver et godt historisk og værdifuldt tidsbillede af
brydningstiden mellem den gamle og ny tro i 1800-tallets begyndelse, samt et personligt smukt
billede af hans møjsommelige uddannelse til præstegerningen. Formentlig et ret sjældent dokument
fra disse år.
Andreas Petersen skriver:
Mine forældre boede og levede indtil deres dødsdag her i nabosognet Løgumkloster på et
eneboersted, som hedder Friedrichsgård, og som ligger ved og på 3 sider indesluttet af
Dravedskov. Der blev jeg født i året 1790, og der nød jeg indtil min konfirmation omtrent
den samme opdragelse og undervisning som enhver anden bondesøn dengang nød her i
omegnen, der, ligesom jeg, efter sine forældres ønske skulle opdrages og vejledes til at
fortjene sit brød i bonde-standen.
Og da mine forældre ikke alene boede over en hel times vej fra skolen og kirken, men da
de i min barndom heller ikke havde evne til at holde en huslærer, så måtte jeg indtil mit 8.
år nøjes med den undervisning, som mine gode og gudfrygtige forældre selv kunne
meddele mig i deres fritimer. Fra den tid af og indtil mit 17. år blev jeg hver vinter sendt
enten til min morbroder, Peter Hynding i Ladelund, eller til min moders søster* i Terp,
her i menigheden, for der at besøge byens skole i 4 til 5 måneder, thi længere kunne mine
forældre ikke undvære mig ad gangen, da jeg var ældste barn og så snart som muligt
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måtte være dem til hjælp som lille- eller stordreng, indtil jeg kunne påtage mig en karls
arbejde.
Og, skjøndt jeg således nød liden og mådelig skoleundervisning, så syntes min gamle
fader dog, at jeg ved hjælp af den måtte kunne have lært langt mere, end jeg gjorde, thi,
når han tog mig med til kirken, så kunne jeg ikke så godt huske at gjøre rede for
prædikenen, som han ønskede og forventede det; og, når jeg søndag eftermiddag skulle
læse teksten og forklaringen derover i Mossins vidtløftige huspostille*, så kunne han
under læsningen godt mærke, hvor jeg ikke forstod, hvad jeg læste. Og ligesom hans
andagt forstyrredes ved min mådelige læsning, således forstyrredes min egen nu og da, så
vel i kirken som i hjemmet, ved angsten for, at det ikke skulle lykkes mig at tilfredsstille
hans forventning.
Imidlertid gik det mig dog tid efter anden lidt bedre, og jo heldigere jeg siden formåede at
bestå mine sædvanlige prøver, des gladere og tillidsfuldere vandrede jeg siden næsten
hver søndag den lange vej med fader eller moder til Herrens Hus.
Imidlertid måtte mine forældre til deres store sorg give slip på deres elskede præst, F. E.
Eisbøl*, som blev forflyttet, og skjøndt H. C. Hinrichsen*, der kom i hans sted, efter
sigende havde en langt bedre (eksamens-) karakter, og efter såkaldte kyndiges mening,
var en meget lærdere mand end den fratrædende, så formåede han dog næsten aldrig at
tilfredsstille mine forældres åndelige tarv og trang, fordi han, som de sagde, så ofte talte
om pligt og dyd i (for) dem for høje udtryk, og så sjælden om Frelseren og hans forsoning
eller om deres dybe trang til Guds nåde og barmhjertighed imod angergivne syndere.
Og jeg kan endnu så godt mindes min kristelige moders ord, som hun så ofte brugte, når
vi vandrede hjem fra kirken, og hun og fader da talede om den hørte prædiken. Nej, sagde
hun: Vor nuværende præst kan vel være langt lærdere og højere studeert for mere oplyste
folk, men for mig taler han for lidet om min Herre og Frelsers kærlighed til mig, som
også om den, jeg skylder ham, og, fordi hun var konfirmeret på tysk, så lød til slutning
hendes valgsprog ofte således: Nein, Christum lieb haben ist doch besser denn alles
Wissen.
Og min fromme fader samtykkede altid. Dog, dette berører jeg i sandhed ikke for at
dømme over nogen af vore daværende sjælesørgere, thi dette hverken tør eller kan jeg
med sikkerhed gjøre, og derfor har jeg med flid ikke nævnet dem, men jeg har blot anført
det, fordi disse samtaler, som så mange gange ikke stemmede overens med adskillige
andres omdømme, så såre snart og tidligen opvakte længselen hos mig efter at vide, hvo
der havde ret, enten mine kjære forældre, der hørte til de såkaldte gammeldagstroende,
eller de, der ville høre til og gjælde for de mere oplyste. - Thi ved disse tvende
benævnelser betegnedes nu her i egnen de tvende forskjellige partier, der omtrent til
denne tid trådte i modsætning til hinanden, og hvis forskjellige tro og anskuelse især kom
for dagen, dengang den nye kirkeagende blev indført.
Fra den tid af var jeg aldrig med mine forældre i selskab, hvad enten det var i
familiekredse eller til barnedåb, jordefærd og deslige, uden at jeg hørte samtalen for og
imod den såkaldte gamle tro og kirkelære, og, da min fader var særdeles godt bevandret i
biblen, og tillige vidste de fleste af Kingos og Brorsons bedste psalmer udenad, så var han
en stærk og urokkelig kæmper for hver den af sine jævnlige, der kunde formå ham til at
prøve styrke med sig, men han blandede sig aldrig i deslige samtaler, uden de førtes til
gensidig oplysning og opbyggelse og, som jeg siden erfarede, undertiden også blot for at
beskjærme mig og mine søskende imod datidens frembrydende vantro og usædelighed i
ord og gerning. Nu begyndte mange af de såkaldte mere oplyste at spotte over den huslige
andagt på søndag eftermiddag, men mine forældre forsømte den næsten aldrig, skjøndt vi
nu ofte fik tjenestetyende, som ikke ville tage del deri.
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Og når min fader i den sildige aftenstund kjørte ene hjem med os ældre børn fra marken,
så spejlede himlens stjerner sig ofte i mine glade andagtstårer, imedens han med dæmpet
stemme sang en smuk psalme for os, skjøndt han havde en meget mådelig syngestemme.
Men skjøndt jeg således nød den store nåde, at opdrages af fromme og christelige
forældre, så blev jeg dog ved den korte og mådelige skoleundervisning alt for lidet oplyst
og stadfæstet i min kristendom til at kunne gøre mig selv og andre rede for min kristelige
tro og overbevisning, og når jeg da ved mangen lejlighed hørte nogen af mine
jævnaldrende og jævnlige i ord og gerning drive spot med det, hvad der var bleven mig
det helligste og dyrebareste, så følte jeg tit og ofte længsel efter og trang til at vorde
mægtig til at kunne overbevise den, som sagde mig imod. Thi så ofte jeg ikke kunde
dette, blev jeg altid urolig på mine egne vegne og bange for, at vildfarelsen vel også
kunde være på min side. Derfor bad jeg da også så ofte mine forældre, både før min
konfirmation og endnu året efter, om jeg ikke måtte komme et sted hen, hvor jeg kunde
lære noget mere, men da min fader så nødigen kunde og vilde undvære mig, fordi jeg fra
mit 16-tende til mit 19-tende år kunde besørge de sværeste og vigtigste arbejder for ham,
og da der netop på den tid her i omegnen kom flere studerende hjem, der ikkun nød ringe
agtelse, enten formedelst deres mådelige kundskaber, eller formedelst deres uforsigtighed
i tale og adfærd, så blev min bøn altid afslået med advarende og afskrækkende
hentydninger til disse. Dog, hvad Gud vil have frem, kan ingen mand forholde, og da den
tid stundede til, at min fader dog snart kunde vente at måtte give slip på mig, fordi jeg var
værnepligtig, så fik jeg i midten af mit 19-tende år, ved en velhavende moderbroders
forbøn og hjælp, tilladelse til at gjøre et forsøg på, om jeg også besad evne og anlæg nok
til at studere.

Andreas Petersen (1790-1868), præst i Bedsted fra 1826-1841.

Denne bragte mig da også strax i dette øjemed til pastor Bahnsen, som til den tid var
præst i Sterup i Angeln, og da jeg havde været der i 1¼ år, så blev jeg optaget i secunda
på latinskolen i Flensborg.
Her arbejdede jeg af alle kræfter sildigen og tidligen, ej blot under mine læreres, men
tillige under en ligeså kjærlig som duelig meddiscipels vejledning - Og på denne måde
lykkedes det mig, ikke alene stedse at vinde mine læreres yndest og fulde tilfredshed med
mig, men de forsynede mig endogså med såre rosværdige og anbefalende vidnesbyrd, den
gang jeg i eftersommeren 1814 lod mig overtale til at følge med min før omtalte ven og
vejleder til Kjøbenhavn.
Han vilde der strax underkaste sig den såkaldte examen artium, og min bestemmelse var
det endnu der først i et år at forberede mig derpå. Men dette kunde jeg ikke få maget
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således, fordi jeg var militærpligtig, så at jeg også nolens volens måtte underkaste mig
den samme examen til samme tid som han. Og hvor stor min glæde var, da jeg, imod min
forventning, havde fået bedste character uden, og han med udmærkelse, det formår jeg
endnu, ligeså lidt at udtale som den gang.
I det derpå følgende år bestod jeg ligeså heldig i den philologiske og philosophiske
examen, men dette var også, dog måske ikkun efter menneskelig tykke, det heldigste og
lykkeligste af alle mine forberedelsesår. Thi fra nu af måtte jeg undervise flere timer
dagligen, for i begyndelsen at hjælpe mig med liden og siden aldeles ingen understøtning
hjemme fra, og da jeg desårsag nu måtte arbejde for mig selv til langt ud på natten, så led
jeg tid efter anden altid oftere og længere ad gangen af heftige forkølelsestilfælde, som
ikke alene angreb mit bryst, men som efter 3 års forløb medførte så heftige og vedvarende
gigtsmerter i mit hoved og i mine øjne, at jeg næsten aldrig var over 14 dage ad gangen
fri for de hårdeste lidelser.
Disse var derfor også de tungeste prøveår for mig, som jeg nogensinde havde oplevet, og
da jeg ideligen svævede i fare for at vorde blind for hele min levetid, så bad jeg så ofte og
så inderligen om, at jeg snart måtte agtes værdig til at komme didhen, hvor der ikke er
lidelse og smerte mere. Men, skjøndt dette ønske ikke blev opfyldt, så magede den gode
Gud det dog langt bedre for mig, end jeg selv vidste og forstod at bede.
Thi fra foråret 1822, led jeg langt sjældnere og mindre i mine øjne, og da jeg hele den
følgende sommer næsten kunde tåle at læse uafbrudt, så underkastede jeg mig endnu
imod slutningen af samme år den theologiske embedsexamen, skjøndt jeg i de to sidste
måneder atter måtte lade den nuværende pastor Schmidt i Øster Løgum læse alting for
mig, hvad jeg skulde repetere og studere. Derfor nåede jeg også ikkun den 2-den
character med særdeles anbefaling, skjøndt det havde været mit stadige forsæt, ved
grundigt og omfattende studium at gøre mig værdig til den 1-ste.
Imidlertid var jeg dog glad ved at være kommet så vidt, især da det kort efter atter
tegnede til det bedre med mit helbred. Fra den lid af underviste jeg stadigen i de 3
følgende år, dels i 3 af de større institutter, og dels hos adskillige familier i Kjøbenhavn,
og i begyndelsen af året 1826 havde jeg fået løfte på at vorde ansat som fast lærer ved
landkadetakademiet. Ved dette tilbud glædede jeg mig da også så inderligt, fordi
ungdommens undervisning næsten altid har været mig en af de kjæreste beskæftigelser,
og fordi jeg på denne måde kunde fortjene langt mere, end jeg behøvede. Men Herrens
veje med mig vare atter ikke mine veje. Thi da min dyrebare moder nu blev heftig
angrebet af brystsyge, og mærkede, at det stundede til aften for hende, så vilde hun endnu
så gerne se og tale med mig, forinden hun døde.
Og da Bedsted præstekald netop var bleven vacant til samme tid, så vilde hun så gerne, at
jeg tillige skulde melde mig der til valg, da jeg jo så efter hendes tykke nok kunde gjøre
denne lange og besværlige rejse i disse tvende, som hun syntes, for mig lige vigtige
øjemed, skjøndt det endnu først var i slutningen af februar måned.
Den sidste bevæggrund havde imidlertid aldeles ingen vægt hos mig, og alene for at sige
mim kjære moder det sidste farvel vilde jeg gjerne rejse langt længere, til hvilken som
helst årstid, men da jeg vidste, at hun omtrent lige gerne ønskede begge dele af mig, så
opfyldte jeg hendes bøn - meldte mig, blev præsenteret og valgt her den 11-te marts 1826,
med en stor overvægt af stemmer, ligeså meget imod alle andres, som imod min egen
formodning, thi jeg havde blot prædiket 3 gange tilforn, og aldrig før været nærværende
ved noget valg.
Efterretningen om dette udfald ilede hjem til mine kjære forældre, længe før end jeg selv
kunde komme, men ligesom dette opfyldte dem med den største glæde, som de vel
nogensinde havde nydt over mig, således forårsagede det mig i længere tid mange urolige
dage og nætter, fordi jeg alt tilforn af og til havde været og især nu blev meget bange for,
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at jeg endnu ikke skulde besidde duelighed og dygtighed nok til at besørge en kirkelærers
og sjælesørgers embede tilbørligen i hele sit omfang, som det sig hør og bør.
Dog Herrens kraft har stedse været stærk i mig svage, og jeg har i denne henseende nu
tilbragt 11 lykkelige og heldige år i denne for mig nu dyrebare og elskelige menighed, thi
alle vil mig vel og ingen ilde, og jeg har så ofte modtaget langt flere beviser på deres
kjærlighed og tilfredshed med mig, end jeg nogensinde kan gengælde dem.
Derfor har jeg hidindtil heller aldrig tænkt på forflyttelse, skjøndt jeg stadigen har måttet
kæmpe med næringssorger, men da jeg nu har 5 kjære små, så bør jeg vist for deres skyld
anholde om et noget mere indbringende kald, så snart der blot kunde forundes mig håb og
udsigt til at nå det - Og den, som velsigner med børn, velsigner vist også med brød, når vi
ikkun ville bede og arbejde for og med dem, dette er og skal stedse være min tro og trøst.
Andreas Petersen

Kilde:
• Jens Holdt: ”Et tidsbillede og en præstebekendelse fra forrige århundrede”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1988,
side 413-18. Yderligere oplysninger om Andreas Petersen kan læses i Sønderjysk Månedsskrift 1962, side 226 og
Sønderjysk Månedsskrift 1967, side 100-101. Andreas Petersens levnedsbeskrivelse findes i
Generalsuperintendentens arkiv 1837, afdeling 18 (C. A. VI) nr. 43. Landsarkivet i Aabenraa.
Oplysninger:
• Birkefoged Paulsen, Løgumkloster, fik i 1782 kongelig koncession på 590 tønder land jord omkring den ældgamle
Draved Skov, med forpligtelse til at opdyrke arealet, bygge en gård og to kådnersteder, samt vedligeholde digerne
ind mod den kongelige skov. Gården blev bygget på en gammel tomt med voldgrave omkring, og fik navnet
Frederiksgård efter kronprinsen, den senere Kong Frederik VI. Det var i bonde-frigørelsens tid. Ved
birkefogedens død gik gården i 1788 ved en tvangsauktion over til Peter Andresen Petersen fra Høgslund, på de
samme betingelser. Peter A. Petersen var en gudfrygtig og nøjsom mand, søn af tørvebonde, Andreas Madsen og en
pige fra Jylland. Sammen med deres fire sønner drev de gården frem, fik jorden merglet og besætningen forbedret Deres ældste søn var sognepræsten i Bedsted, Andreas Petersen.
• Min mors søster i Terp = Catharina Hansdatter Hynding (c1773-1830). Hun blev gift 17. okt. 1795 med gårdmand i
Øster Terp, Hans Pedersen Toft (1772-1830).
• Huspostille = Prædiken- eller bønnebog til andagtsbrug i hjemmet.
• Se også mere om Andreas Petersen, side 162.
Noter:
• H. Mossin (1678-1751), ortodoks præst i København 1731-37.
• F.E. Eisbøl (1770-1837), præst i Løgumkloster 1802-07.
• H. C. Hinrichsen (1751-1813), præst i Løgumkloster 1807-13.

Sagn om at fare vild i Svejlund Bjerg
Ved Svejlund Bjerge er der mange, som har faret vild, og en mand kørte vild der i mange timer.
Omsider blev han ked af det og spændte hestene fra og lagde sig til at sove under vognen, til det
blev dag. Om morgenen, da han vågnede, lå han ganske tæt ved vejen og måtte da le af, at han ikke
havde kunnet finde den om aftenen.
Kilde:
• Evald Tang Kristensen: ”Danske sagn, som de har lydt i folkemunde”. Bind 4. 1892. Heri sagn nr. 315 om
vildfarende, fortalt af Nis Callesen. Side 70.
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Erik Viborg - portræt af præstesøn fra Bedsted (2)
Af Bent Fugl

I midten af 1700-tallet hærgede kvægpesten i flere omgange store dele af Europa. Alene i
Danmark skal der være døde op mod 2 millioner stk. kvæg.
Da en ny epizooti var i anmarch i 1762, blev den unge mediciner, P. Chr. Abildgaard, på kongen,
Frederik V´s befaling, sendt til den nyligt oprettede veterinærskole i Lyon - verdens første i sin art i forventning om, her at kunne lære om husdyrenes sygdomme, først og fremmest bekæmpelse af
kvægpest. Han vendte hjem efter 3 års studier, og efter endnu nogle år som praktiserende læge,
udarbejdede han på Struenses foranledning et forslag til oprettelse af en hjemlig veterinærskole.
Efter kongelig stadfæstelse (Christian VII) januar 1773 erhvervede Abildgaard et stykke jord
med tilhørende bygninger på Christianshavn lige overfor Vor Frelsers Kirke, indrettede en sygestald
og et forelæsningslokale, og begyndte i første omgang for egen regning, med energi og fremsyn sin
undervisning i dyrlægekunsten.
Skolen fik god søgning, og Abildgaard følte snart behov for en medhjælper. Her træder
præstesønnen Erik Nissen Viborg fra Bedsted, som skal blive en af veterinærvidenskabens store
skikkelser, ind i billedet.
Studerede teologi
Den unge Viborg valgte først teologien og fordybede sig i orientalske sprog, men, som han selv skrev, ”af
Frygt for ikke at blive nogen god Religions-taler”, rettede han i stedet sin opmærksomhed mod
naturvidenskaben, og det var denne nye interesse, der førte ham til veterinærskolen. Her bemærkede
Abildgaard ”den raske, flittige og fordomsfrie” elev, og opfordrede ham til at lægge sig efter veterinærvidenskaben.

Naturvidenskaben fænger
Ideen fængede. Viborg gik i gang med den nye videnskab, og blev allerede efter et års forløb i 1783 ansat
som lektor ved Abildgaards skole. Han påtog sig undervisning i husdyrbrugslære, og vakte snart
opmærksomhed med sine undersøgelser af forskellige planters værdi som dyrefoder, deres anvendelighed til
lægemidler og om deres mulige toksiske egenskaber. Blandt andet om taksens giftighed. Samme år
demonstrerede han sit talent for fysisk-kemisk metodik ved at vinde Videnskabernes Selskabs guldmedalje
for en afhandling om audiometrien (bestemmelse af atmosfærisk lufts sammensætning). Han blev her
deltager i opgøret med alkymisternes flogiston teori og fødslen af den kvantitative kemi.

Studierejser
Viborgs stedse voksende interesse for veterinærvidenskaben skaffede ham, med Abildgaards
varme anbefaling offentlig støtte til en studierejse, 1787-1790, til veterinærskoler, stutterier og
schæferier ude i Europa. Han besøgte Hannover, Dresden og Wien.
I Ungarn gjorde han et længere ophold for at sætte sig ind i kvægpestens sygdomshistorie. Pesten
bragtes til Europa med smittet kvæg, hentet inde på de sydrussiske stepper, og drevet vestpå til
forplejning af de omkring marcherende hære på tidens militære skakbræt. Den europæiske
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kvægbestand havde ingen eller ringe resistens mod sygdommen, så når den først fik fat, bredte den
sig med voldsom hast og med en dødelighed på op mod 100 %, var den med rette frygtet. Viborgs
erfaring herfra skulle senere komme ham svært til gode.
Hans rejse gik videre til Lyon, hvor ”man endnu talte med Varme om Abildgaards Flid og
Talenter”, til Alfort-skolen ved Paris, og til England, hvor han samlede oplysninger om husdyrbrug
og heste-hospitaler. Overalt hvor han kom frem, gæstede han tidens navne inden for sin videnskab,
fulgte forelæsninger, og noterede sig skolernes indretning, læseplaner, instrumenter og præparater.
Undervejs søgte han bøndernes selskab for på første hånd at høre om husdyrenes egenskaber,
fodring og sygdomme og om de anvendte avls- og behandlingsmetoder.
Ud af sit beskedne budget erhvervede han ”Bøger og andet af Interesse i min Videnskab”, og
kunne ved sin hjemkomst supplere skolens samlinger med hen ved 600 videnskabelige værker,
præparater og instrumenter. Blandt andet en samling hestesko og trommespyddet, opfundet af en
landsbysmed ved Heidelberg, senere modificeret af Viborg selv og stadig anvendt som Viborgs
troikart.

Veterinær og forstander ved Landbohøjskolen i København, Erik Viborg

Professor Viborg
Vel hjemme blev Viborg udnævnt til professor, og varetog som 2. lærer under-visningen i
anatomi, plantelære, beslaglære, husdyrbrug og kirurgi.
I de kommende tre årtier ofrede Viborg, den første tid i et frugtbart samarbejde med sin gamle
lærer, sine fleste kræfter på veterinærvidenskabens alter.
Inspireret af Abildgaards tanker undersøgte han nogle af tidens mest plagsomme
hestesygdomme. Ved talrige podninger og patologisk-anatomiske undersøgelser dokumenterede
han, at sygdommene spredtes fra dyr til dyr ved smitte, af et sygdoms-agens kunne optræde med
vidt forskellige sygdomsbilleder, samt at smitstoffers virulens inaktiveres ved opvarmning,
udtørring og påvirkning af sollys. Netop kendskabet til smitstoffer og smitteveje blev afgørende for,
at der kunne gennemføres bekæmpelsesforanstaltninger med gunstigt resultat.
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Banebrydende teknik
Inden for kirurgien fandt han frem til flere nye operationsteknikker. af hvilke et par siden kom til
at bære hans navn, og han var blandt de første, som undersøgte lægemidlers virkning ved indførelse
direkte i blodbanen. Hertil anvendtes en kanyle, en bøjelig slange og en tin- eller sølvsprøjte, som
senere blev skiftet ud med en almindelig husholdningstragt, et enkelt udstyr, der endnu i 1950-erne
kunne ses anvendt som infusionsinstrument i praksis.
Viborgs forsøg og undersøgelsesmetoder var i særklasse, og hans resultater støttede i høj grad
tidens vågnende bevidsthed om, at det måtte blive i de naturvidenskabelige discipliners midler og
metoder, og ikke i overtro og magi, at nøglen til fremtidens sygdomsbekæmpelse skulle søges.
Krydsningsavl
For at fremme og forbedre attråede egenskaber i den danske husdyrbestand gjorde Viborg sig til
talsmand for krydsningsavl med fremmede racer. Siden oprettelsen af Frederiksborg-stutteriet under
Frederik den II havde danske heste opnået et fornemt ry, men hen mod slutningen af 1700-tallet
svigtede avls resultaterne. Afkommet blev for småt. Man mente, at årsagen var avl med for nært
beslægtede dyr. Efter kongelig resolution rejste Viborg derfor med et par rejseledsagere i
senvinteren 1796 til Polen og Moldavien for at indkøbe nyt blod.
Efter otte måneders rejse vendte han hjem med 14 heste til stutteriet samt et par får. Her havde
Viborg ikke heldet med sig, de hjembragte heste kunne ikke indfri forventningerne. De udeblevne
avlsresultater havde da også ganske andre årsager.
Bedre gik det med forædling, uldens finhed og tæthed ved krydsning mellem engelske og
spanske fåreracer og de primitive hjemlige bestande. Her opnåedes synlige resultater, som Viborg
sammen med Abildgaard offentliggjorde i deres ”Vejledning i Fåreavl”.
På Viborgs tid var svinet et lidet agtet dyr, som veterinærskolerne ikke beskæftigede sig med, og
det ansås for vanærende at give sig af med ”at betage ornegrisene deres avlekraft”. Viborg, der
fattede interesse for det miskendte dyr, måtte derfor søge til ”Natmænd, Skarprettere og overtroiske
Hyrder for at lære om dette Dyrs Svagheder”. I 1804 udgav han sin ”Vejledning i Svinets
Behandling som Husdyr”, som blev en succes, oversat til både tysk og fransk, og som sågar
skaffede sin forfatter en liden guldmedalje med Napoleons kontrafej fra Seinedepartementets
agerbrugsselskab. Med dette banebrydende arbejde kan Viborg meget vel have lagt frø, som siden
voksede til en af landbrugets vigtigste produktionsgrene.
Botanikeren Viborg
Det var navnlig kulturplanterne, der lagde beslag på Viborgs interesse for botanik. Han skrev
afhandlinger om kornsorten byg, om dyrkning af piletræer, og det var hans forslag om at plante
hjælme til dæmpning af den sandflugt, der i århundreder havde hærget mange egne af landet, som
foranledigede en forordning i 1792 om forskellige bekæmpelsesforanstaltninger, herunder plantning
af hjælme, der efterhånden tvang sandflugten på retur. For dette arbejde lønnedes han med et
professorat i botanik ved universitetet.
Omkring århundredeskiftet var det lykkedes at udvinde sukker af bederoer. Også her tog Viborg
affære, og introducerede sukkerroedyrkning i Danmark.
Viborg og Abildgaard gjorde fælles front mod gamle dages overtroiske forestillinger om
sygdommes opståen og fantasifulde forskrifter til deres behandling, og søgte, i ”Indledning til
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almindelig Naturkyndighed for Dyrlæger”, at give skolens elever et nogenlunde sandfærdigt indblik
i naturhistorien for at ruste dem til mødet med almuens uautoriserede kvaksalvere og spåkoner.
Forstander Viborg
Efter Abildgaards død 1801 overtog Viborg forstanderstolen. Ved udvidelser af skolen og
revision af undervisningsplanen gjorde han uddannelsen tidssvarende, for fremdeles at kunne tilføre
samfundet og landbruget dygtige praktiserende dyrlæger.
Som noget nyt indførte han sygejournalen, uundværlig i den daglige undervisning og patientpleje
og forudsætningen for det videre videnskabelige arbejde. Han skaffede skolen bevilling til et apotek
med udsalg af veterinære lægemidler, ”der kun måtte overlades de på Skolen oplærte Dyrlæger”.
Viborg søgte utrætteligt at udbrede kendskabet til skolens fagområde og at gøre dyrlægerne mere
respekterede. Hans gamle elever, der nu sad rundt om i landet som praktiserende dyrlæger eller
ernærede sig som smede, hvis ikke det veterinære afkast slog til - thi dengang kunne en dyrlæge
smede en sko og beslå en hest - nød fortsat Viborgs bevågenhed.
Veterinær - Iagttagelser
I oplysningens tjeneste, og for at holde forbindelsen med dem ved lige, udgav han sine
”Veterinair - Iagttagelser”, som tilstilledes landdyrlægerne med opfordring til at meddele sig om
deres praksiserfaringer til en frugtbar meningsudveksling i denne dyrlægekunstens barndom.
I sin forstandertid udgav han 5 bind ”Abhandlungen für Tierärtze und Oekonomen” med et
broget udvalg af egne og medarbejderes artikler om veterinære og dermed beslægtede emner, og
stiftede, som det første af sin slags, et lærd selskab for veterinærvidenskabens støttere (Societas
fautorum rei veterinanue), hvis beretninger henvendte sig til især udenlandske videnskabsmænd, og
som blandt sine medlem-mer talte flere fremtrædende europæiske natur-forskere.
Kvægpest i Danmark
Erfaringerne fra Ungarn fik Viborg brug for, da kvægpesten, igen med militærkvæg som
smittespreder, dukkede op i Slesvig-Holsten i slutningen af 1813. Sygdommen havde nået en vis
udbredelse, da nedkæmpelsen i det tilstundende forår blev overdraget Viborg.
Trods lokalbefolkningens klager over fremgangsmåden, iværksatte han en række drastiske
smittebegrænsende foranstaltninger. Syge og smittede dyr blev slået ned og brændt eller begravet.
Smittet foder, strøelse og gødning gik samme vej, smittede lokaliteter blev desinficerede, og der
blev oprettet afspærringer mellem sunde og smittede områder, hvorimellem al trafik søgtes afbrudt.
I løbet af blot seks måneder var epizootien bragt til ophør og med et tab på kun et par tusinde stk.
kvæg, hvor et kvægpestudbrud i samme landsdel en del år tidligere, og uden så radikale indgreb,
kostede over 50 gange så mange dyr, og strakte sig over flere år.
Viborg beskrev siden sygdomsforløbet og resultatet af de trufne dispositioner i ”Bidrag til
Qvægsygens Historie”. Et værk, der blev kendt og studeret i lande, der i endnu mange år måtte
trækkes med sygdommen. Æren for de så effektive metoder tilkommer en professor i medicin ved
Paduas universitet og en pavelig livlæge, der indså, at pesten spredtes ved smitte fra dyr til dyr, og
omkring 1710, som de første, med forbløffende klarhed opstillede de ugængelige retningslinier for
en effektiv bekæmpelse.
Det blev folk som Abildgaard og Viborg, der forstod rigtigheden af italienernes forskrifter, og
som ved konsekvent at følge dem, skånede mange dyrs lidelser, og sparede landbruget for store tab.
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De gamle og prøvede metoder udgør med enkelte tilføjelser fortsat essensen i vore dages
anstrengelser i bekæmpelsen af de såkaldte ondartede smitsomme husdyrsygdomme.
Hygiejnikeren Viborg
Også på andre områder gjorde Viborg sig nyttigt gældende. Han vendte sig mod den indgroede
aversion mod spisning af hestekød, og fik oprettet byens første slagteri for heste, hvis kød skulle
tjene til menneskeføde. En disposition, der kom mindrebemidlede til gode, da prisen på oksekød
steg i krigsårene 1807-1814.
Inden salg skulle kødet synes af forstanderen selv eller en dyrlæge. I afhandlingen ”Om
Særkenderne ved spiseligt Kød” udstak han sine simple regler for kødbedømmelse, der ligger endog
meget langt fra nutidens hårtrukne retningslinier for kød- og levnedsmiddelkontrol.
I samarbejde med byens politimyndighed søgte Viborg energisk at begrænse antallet af herreløse
hunde. Han fik arrangeret, at de kunne indleveres til aflivning på veterinærskolen, fik byens
magistrat til at optage efterladte døde kreaturer til aflevering på skolen, og foranledigede i 1815 en
plakat, der forbød drukning af hunde og katte i byens offentlige søer.
Videnskabernes Selskab
Viborg blev tidligt medlem af Videnskabernes Selskab, valgtes til selskabets arkivar og senere
også til formand for selskabets ordbogskommission. Om hans arbejde bemærkede en af hans
samtidige, at her gjorde ”Hestedoctoren” en energisk indsats, uden hvilken kommissionens arbejde
”vel var rent hensovet”. Sin interesse for sproget demonstrerede han i en meget læst afhandling,
udgivet i samarbejde med veterinæren J.V. Neergaard, om ”Danske Benævnelser til hestens
Anatomi, Bygning og Behandling”.
Glad for rejser
Lad os til sidst omtale endnu en af Viborgs fortjenester - det var ham, der indførte lodtrækning
ved eksamensbordet. Den faldt i god jord, og blev inden længe taget i brug ved de offentlige
eksaminer.
Fra ungdommen af nød Viborg et godt helbred, var udholdende og skaffede sig, med sin sjældne
begavelse og ved flittige studier, hurtigt indsigt i tidens landbrugsfaglige og kulturelle spørgsmål.
Han havde en lidenskab for at rejse, og fik på sine mange ture rundt i landet i veterinært og botanisk
ærinde et førstehånds kendskab til topografi, historie, sprog og befolkningens levevis og problemer.
Her fandt han, med agestolen spændt på bøndervognene, ro til at klare tankerne og lægge planer for
sin alsidige embedsførelse, hvis mål stedse var forbedringer af den jævne befolknings fattige og ofte
brydsomme tilværelse.
Om Viborgs person herskede der noget delte meninger. At han havde en grund fæstet tro på egne
meninger, er der ingen tvivl om. I gennemførslen af sine ideer og i sin embedsførelse var han vist
ikke videre hensynsfuld, trådte i nogle tilfælde andres interesser for nær, og skaffede sig da også
fjender både i den veterinære verden og blandt tidens botanikere.

Erik Viborgs personlige navnetræk.
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Han erindredes ellers som hjælpsom og gæstfri, uden tilbøjelighed for jordisk gods og levede
sparsommeligt, holdt ikke stort hus, men deltog engageret i det lille selskabs meningsudvekslinger.
Blandt tidligere elever og kolleger var Viborg yderst respekteret. Han opnåede overordentlig høj
anseelse uden for landets grænser, og modtog mange æresbevisninger. Han hævede den danske
veterinærskole til europæisk berømmelse. En af skolens elever skrev mange år senere, at ”han
bibragte anstalten en evne til at danne dygtige dyrlæger uden at forfalde til blind rutine eller
ekscentriske vildfarelser”.
Hans flid, lærergerningen og anstrengende embeds-rejser sled på helbredet. Allerede fra 50-års
alderen begyndte det at svigte, og efter flere apoplektiske anfald døde Erik Viborg 63 år gammel i
1822, og blev begravet i veterinærskolens medicinalhave på Amager for nu godt 180 år siden.
Kilde:
• Bent Fugl: ”Erik Viborg - et portræt af præstesønnen fra Bedsted”, artikel i Dansk Veterinær Tidsskrift, udgivet af
Den Danske Dyrlægeforening, nr. 24, 15. dec. 1998. Side 947-49.
Oplysning:
• To gange tidligere er der skrevet om Erik Viborg. Side 888-91 har dyrlæge Børge Buhl, Bedsted skrevet en artikel
om Bedsted præstegård og veterinærvidenskaben, og side 432 er der nogle familieoplysninger om Erik Viborg.

Citat af Erik Viborg
Ville Dyrlægerne, at Almuen skal agte dem, så bør de
agte hinanden indbyrdes og omgås med overbærelse
Kilde:
• Brev af 29. okt. 1811 med citat af Erik Viborg, tilsendt dyrlæge P. Iversen.

Sagn om troldfolk, der smeder i Svejlund Bjerg
Oven for Svejlund Stok hen imod Siver Kro ligger Svejlund Bjerg. Herinde bor der troldfolk
eller vætter. En gang var Nis Callesen oppe på Svejlund Bjerg for at tøjre hestene, og da hørte han
to hamre smede derinde. Han blev da bange og løb hjem. Siden fortalte også karlen på gården, at
han havde hørt det samme.
Kilde:
• Evald Tang Kristensen: ”Danske Sagn, som de har lydt i folkeminde” Bind 1. 1892. Heri sagn nr. 111, side 24 om
smede i høje, fortalt af Nis Callesen.
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Fire bryllupper indgået mellem 2 familier 1751-68
I årene mellem 1751 og 1768 blev der i Bedsted kirke indgået 4 ægteskaber mellem børn fra 2
familier.
Den ene familie boede i Bedsted. Husfaderen var her halvkådner og hed Jørgen Jensen. Hans
hustru hed Maren Petersdatter Lydiksen.
Den anden familie boede i Arndrup. Her var manden, Peder Jessen (1696-1755) gårdmand, og
hans hustrus navn var Kela Jacobsdatter (1708-1762). Peder Jessen stammede fra Hejsel i Ravsted
sogn, hvor han fødtes 7. sept. 1696, søn af Jes Hansen i Hejsel.
Peder Jessen kom sandsynligvis som ung til Arndrup i tjeneste hos sin senere svigerfar. Han blev
gift i 1725 i Bedsted med den kun 17 årige Kela, datter af gårdmand i Arndrup, Jacob Christensen
(c1660-) og Maren Pedersdatter. Sammen overtog de nygifte brudens forældres gård i Arndrup.
Parret fik i deres ægteskab 9 børn, hvis navne var: Kirsten (1727-); Catharina (1729-); Kirstina
(1731-); Jes (1734-); Ellen (1737-); Jacob (1746-); Hans (1742-); Maren (1745-) og Johannes
(1747-). Syv af børnene nåede alle til skældsår og alder, hvorimod sønnen Jes døde 16 år gammel i
1750, mens man ikke ved hvor den yngste, Johannes, blev af. Af de øvrige børn blev Catharina,
Kirstina og Ellen samt deres bror Hans gift med 4 søskende, børn af Maren og Jørgen Jensen i
Bedsted.
Jørgen Jensen blev født i Aalborg 28. maj 1695, død 3. maj 1767, en søn af Anna og Jens
Nielsen. Omstændighederne til, at han havner i Bedsted kendes ikke. I året 1725 bliver han gift med
Maren Lydiksen, født omkring 1692, død 1772, datter af Peter Lydiksen (c1665-) og Anna (c16571703). De fik i deres ægteskab 4 børn, hvis navne var Anna (c1725-), Peder (1726-), Jacob (1732-)
og Jens (1736-), og alle 4 blev gift med ovennævnte 4 søskende og børn af Kela og Peder Jessen fra
Arndrup.
De første der blev gift var Catharina Pedersdatter og Peder Jørgensen. Deres vielse i Bedsted
kirke fandt sted 28. sept. 1751.
Peder Jørgensen (1726 -) blev hyrde og småmand i Bedsted. Senere, i 1753 nævnes han som
småmand i Arndrup og i 1772 er han åbenbart flyttet til Hejsel, hvor han også nævnes som
småmand. De fik i ægteskabet ikke færre end 9 børn med navnene Jørgen (1752-); Jes (1753-);
Peter (1755-); Mathias (1757-); Karen (1760-); Niels (1762-1763); Niels (1764-); Kela Marie
(1766-) og Mette Kirstine (1769-).
Barn nr. 7, Niels blev inderste i Bedsted og her gift med Catharina Nisdatter, mens barn nr. 8,
Kela med gift med inderste i Gravlund, Hans Hermansen.
Der gik nu næsten 9 år inden det næste par fra de to familier blev gift i Bedsted kirke. Det skete
28. juni 1760 og brudeparret var Kirstina Pedersdatter og Jacob Jørgensen.
Jacob Jørgensen (1732 - før 1789) blev småmand i Øster Højst. Han fik med hustruen Kirstina to
børn: Kela (c1764-) og Mette Cathrine (c1766-). Begge disse søskende døde ugifte, henholdsvis 25
år gammel den 17. nov. 1789 og 26 år gammel den 23. nov. 1792.
Tredje gang der blev indgået ægteskab mellem familierne var den 30. juni 1764. Denne gang
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stod Ellen Pedersdatter og Jens Jørgensen foran alteret og sagde ja til hinanden. Jens Jørgensen
(1736-1809) var først småmand i et lejehus ved Arndrup Mølle, senere nævnes han som hjuler og
småmand i Bedsted (1772-76) og i året 1805 som hjuler i Mårbæk. Hans hustru Ellen Pedersdatter
(c1736 - 22. dec. 1805) blev 69 år. Sammen fik de 5 børn, hvis navne var Maren (1764-), gift med
halvkådner i Bedsted, Christen (Christensen) Michelsen (1767-); Peter (1768- 24. maj 1768); Peter,
(1769-), død ca. 4 år gammel 23. okt. 1773; Kela (1772-), død ca. 3 år gammel 13. maj 1775 samt
Kela (14. marts 1776-). Sidstnævnte blev senere gift med hjuler i Mårbæk, Michel Tjellesen (1771).
Sidste og 4. gang der blev indkaldt til bryllup mellem de to familier var den 27. aug. 1768. De
nygifte var denne gang Anna Jørgensdatter og Hans Pedersen. Hans Pedersen (1742-) blev
halvkådner i Bedsted og døde 52 år gammel den 25. sept. 1794. Hustruen Anna Jørgensdatter blev
86 år gammel, i det hun døde 26. dec. 1812. Der fødtes ingen børn i deres ægteskab.
Kilde:
• Bedsted sogns kirkebøger over fødte, viede og døde.

Brudebillede af malermester i Bedsted, Hans Peter Nielsen og Meta Marie Bødewadt.
Hans Peter Nielsen blev født i Ravsted 24. aug. 1878, søn af malermester i Ravsted,
Jens Hansen Nielsen (1852-1947) og Anna Margaretha Raben (-)
Omkring 1901 blev Hans Peter Nielsen gift med Meta Marie Bødewadt, født i Havsted 5.
aug. 1878, datter af gårdmand i Havsted, Jes Hansen Bødewadt (c1850-) og Anne Marie
Petersen (-).
Hans Peter Nielsen var maler i Bedsted fra 1901. Han døde i Bedsted 27. juli 1963.
Hustruen Meta Marie blev 77 år. Hun døde 24. (eller 28?) juli 1956. Hun var uddannet
mejerske.
I deres ægteskab fødtes 4 børn: 1. Anna Margrethe Nielsen (1903-), gift med gårdmand i
Mårbæk Christian Nissen. 2. Anne Marie Hansine (1905-1906). 3. Jens Hansen Nielsen
(1907-), maler i Bedsted og gift med Maren Jørgensen. 4. Anne Marie Hansine (1912-),
gift med Andreas Peter Hansen i Ellum. (Oplysninger fra Jens H. Nielsens bog: ”Jens
Mylin og hans slægt”, Mjolden 1976).
Billedet er lånt af Ove Møller, Tinglev.
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Orgelindvielsen i Bedsted kirke 3. dec. 2000
Det vides ikke præcist, hvornår Bedsted kirke fik sit første orgel. Kirkeorgler kendes ellers helt
tilbage til de store kirkebyggeriers tid omkring år 1200, men det var dog kun de færreste kirker, der
fra starten blev udstyret med et orgel. Først i renæssancen og barokken, dvs. 1400 til 1600-tallet
blev kirkerne i almindelighed udstyret med orgler.
Et orgel defineres som et blæseinstrument med afstemte piber, der forsynes med luft fra et
blæseværk. Orglets toner udløses gennem manualer og pedaler.
Omkring 1840, menes Johan Andreas Ohrt at have lavet et lille orgel til Bedsted kirke, som
erstatning for det tidligere, da man ved, at kirken allerede i 1754 havde et orgel.
Ohrt var selv blevet døbt i Bedsted, og som udlært orgelbygger var det, at lave et orgel til
Bedsted kirke, sikkert en af hans første opgaver.
Orglet var dog fra starten alt for lille, så i 1877 blev Johan Färber, Tønning bedt om at komme
med et tilbud på et nyt orgel. Färber opstillede et regnskab, som han sendte til kirkeforstanderskabet
i Bedsted. Forslaget til et nyt orgel, bestående af 5 stemmer lød:
Principal 4 fuss til en pris af 220 mark, gedackt 8 fusston til 160 mark, viola di gamba 8 fuss til
110 mark, fløte 4 fusston til 115 mark samt oktave 2 fuss til 80 mark. Disse 5 stemmer kostede i alt
685 mark, og sammen med alle øvrige arbejdsudgifter samt manual og pedal, der lød på 1465 mark
kom det nye orgel til at lyde på 2150 mark.
Kirkeforstanderskabet i Bedsted har nok syntes at prisen var alt for høj, hvorfor de nu i stedet
beder orgelbygger Färber foretage en mindre reparation af det gamle Ohrt orgel. Prisen ville nu kun
blive 279 mark 94 pf og for malerarbejdet lød regningen på 40 mark, altså i alt 319 mark og 94 pf.

En skitse af den gamle orgelfacade og pulpitur, der blev fjernet i forbindelse med
opsætningen af det nye orgel i 2000. Pulpituret blev udført og opsat omkring 1877
af snedker i Bedsted, Wilhelm Bøttner.

1313
Men kirkeforstanderskabet var alligevel heller ikke tilfreds med denne løsning. De havde nogle år
i forvejen måttet, efter ordre fra den tyske stat, pille blytaget ned, da dette skulle bruges i
krigsøjemed. Tyskland var i krig med Frankrig og dertil behøvedes bly til ammunition. Som
erstatning for blytaget fik kirken en del rede penge, samt et nyt tag af zink. Man havde altså nogle
penge at gøre godt med ved køb af et nyt orgel, hvorfor man alligevel bad Färber om et helt nyt
orgel, som også det første udkast viste.
Der blev i sommeren 1877 udfærdiget en skriftlig kontrakt i 12 paragraffer mellem
menighedsrådet og Johan Färber og prisen var stadig 2150 mark. Fra Bedsteds side blev kontrakten
underskrevet af sognepræsten Johan Weiland samt de to kirkeforstandere: Hans H. Toft, Arndrup
Mølle og Nicolaj Ratenburg, Bedsted.
Desuden blev der afsat penge til snedker og murer i Bedsted, Wilhelm Bøttner for udførelsen af
et fyldingspulpitur. For dette arbejde skulle Bøttner have 110 mark. Facaden blev udført i nygotisk
stil og fik 3 lige høje tårne med spidsbuede åbninger for piberne.
Et par gange siden er der foretaget reparationer på orglet. En istandsættelse blev gjort i 1935, og
igen i 1965 samt sidst i 1978-79.
I 1990-erne arbejdede menighedsrådet på at anskaffe et nyt orgel, men der var problemer med at
få tilladelsen i kirkeministeriet, da man her mente, at det gamle orgel var udarbejdet af Johan
Andreas Ohrt, og derfor bevaringsværdigt.
Ved en nærmere undersøgelse viste sig imidlertid, at det alligevel ikke var et Ohrt orgel,
hvorefter der straks blev bevilget tilladelse til at kirken kunne få det nye orgel.

Det nye orgel fra år 2000. Det er udført af orgelbygger firmaet Marcussen & Søn, Aabenraa.
Facaden er tegnet af arkitekt Hans Lund. Det nye orgel blev indviet ved gudstjenesten 3.
december 2000.
Billedet er hentet fra Menighedsrådenes blad, februarnummeret 2003, side 46.
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Orglet blev bygget af Marcussen & Søn i Aabenraa og udstyret med 15 stemmer. Inden det nye
orgel blev opsat skulle det gamle orgel først nedtages. Det blev herefter overtaget af Den Katolske
Kirke i Haderslev.
Samtidig blev det gamle pulpitur fjernet og for helhedens skyld blev der indkøbt en ekstra
lysekrone til de to kirken havde i forvejen, hængende over midtergangen. Prisen for lysekronen var
14.000 kr.
Selve prisen for det nye orgel blev på i alt 2,5 mio. kr.
Ved gudstjenesten 3. dec. 2000, der samtidig var 1. søndag i advent, blev det nye orgel indviet.
Gudstjenesten blev holdt af provst Steen Tygesen, Højer, og på det nye orgel spillede til lejligheden
domorganist Kirsten Langberg, Løgumkloster.
Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet alle kirkegængerne på kaffe og kage i
Forsamlingshuset. Herunder fortalte formanden for menighedsrådet, Hans Jørgen Lassen først lidt
om arbejdet med anskaffelsen af det nye orgel.
Kilde:
• Bedsted Præstearkiv 65: Forskellige korrespondancesager (1 pakke) 1717-1912. Heri bd. 5 fra 1877: Sager
angående anskaffelse af et orgel.

Bedsted Sogns Bibelforening af 1816
§1
Vi underskrevne sammentræde herved i det Slesvigsk Holstenske Bibelselskab som Bedsted Sogns
Bibelforening.
At virke til at udbrede fornemmelig i vort sogn, Den Hellige Skrift i den indførte autoriserede
edition kirkelige danske, aldeles uden anmærkninger og forklaringer, men i overensstemmelse med
det Slesvigsk Holstenske Bibelselskabs uforandrede grundlov.
§2
Enhver i sognet boende, som underskriver sig for et årligt bidrag af 1 specie Rigsdaler, skal være
medlem af bibelforeningen.
Den, som ophører med sit årlige bidrag, ophører derved at være medlem af Bibelforeningen.
§3
Bibelforeningen overdrager forretninger til følgende personer:
1. Tvende forstandere, nemlig præsten og degnen. Disse tilsige bibelforeningens medlemmer, når de
alle skulle forsamle sig, og gjøre dem bekjendt med foreningens fremgang og forehavende.
2. Medhjælpere. Disses forretninger bestå fornemmelig deri, at de undersøger, hvor der i enkelte
familier eller hos enkelte personer savnes bibler og evner til at anskaffe dem, videre at forsyne dem,
som begærer det, med bibler for indkøbsprisen, og de fattigere efter bibelforeningens anvisning til
nedsat pris, eller aldeles uden betaling. Dog således at ingen, der var i stand til at give noget derfor,
får en bibel eller et ny testamente uden al betaling.
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3. En kasserer, som modtager og nøje holder bog over det, som indkommer, også over de gaver og
mindre, endog allermindste bidrag, hvilke bibelforeningen umager sig for at samle årlig.
§4
Bibelforeningens medlemmer forsamle sig to gange om året, nemlig søndagen efter nytårsdagen og
dom. trin., enten efter prædiken, eller om eftermiddagen.
§5
Bedsted indsender årlig en vis sum, som selskabet selv og årlig bestemmer, til det Slesvigsk
Holstenske Bibelselskab, for derved at vinde den rettighed, ud af dette selskabs forråd, at erholde
for en fem gange så stor sum, som omtalte indskud udgør, bibler til nedsat pris.
Kilde:
• Bedsted Sogns Bibelforening: Oplysninger i Bedsted Præstearkiv, Bind 5. 1717-1912: Forskellige korrespondancesager: Heri ca. 1816-1819: Sager ang. degn Jespersens bestræbelser for udbredelsen af bibler blandt almuen.
• dom trin = Trinitatis søndag

Bedsted Sogns Hesteforsikrings Forening af 1912
§1
Et medlem kan optages ved Bestyrelsens Samtykke.
§2
Indtrædelse i Foreningen kan kun skee to Gange årlig, ved Forårs- og Efterårstaxationen, Udtrædelse
ligeledes, dog kun mod at betale dobbelt bidrag det sidste Halvår, uden derved at have noget Krav på
Foreningens Formue.
§3
Taxationen skeer to Gange årlig, nemlig mellem 1. og 15. april og 1. og 15. november.
§4
Til Forsikring optages kun sunde Dyr, og må samme have en Værdi af mindst 200 M.
§5
Foreningens Medlemmer erstatte hinanden gjensidig 4/5 af det Tab, som skeer ved et forsikret Dyrs Død,
samme være forårsaget ved Sygdom, Uheld eller Drab, anordnet af Øvrigheden ifølge Smitte, dog kun når
Skaden ikke erstattes af Staten.
§6
Når et forsikret Dyr bliver sygt, har Ejeren at henvende sig til Distriktets Taxator, eller når samme er
forhindret, da til et i Nærheden boende Medlem, for at rådføre sig med samme, om der skal søges
Dyrlægehjælp. Hvis det tilkaldte Medlem synes det, har Ejeren at søge Dyrlægehjælp, men hvis Dyrlæge og
Apotheker-omkostninger overstige 20 M. for hvert enkelt Dyr, da overtages resten af Foreningskassen.
§7
Når et syg Dyr døer, og det kan bevises Ejeren, at utilbørlig Behandling har forårsaget Døden, kan en
Generalforsamling, som snarest mulig sammenkaldes, nægte Skadeserstatning.
§8
Når det synes nødvendigt, at et Dyr må dræbes, ifølge Sygdom eller anden Skade, tilkaldes to Taxatorer,
eller når disse skulle være forhindrede, to i Nærheden boende Medlemmer, hvem Taxatorerne også ville
være tilfredse med, at have disse to da at bestemme, om Dyret bør dræbes eller ei.
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§9
Når et forsikret Dyr bliver stjålet, eller på anden Måde kommer bort, og ikke bliver funden, erstattes det, når
det inden et Tidsrum af fire Uger efter at det er savnet, bliver efterlyst i et offentlig Blad. Omkostningerne
for Bekjendtgørelsen bærer Ejeren. Kommer Dyret tilbage efter skeet Udbetaling af Forsikringssummen, da
har Ejeren at tilbagebetale Erstatningssummen på den Deel nær, som Taxatorerne synes, det har tabt i Værdi,
siden det blev borte.
§ 10
Dyr, hvis Død forårsages ved Byild, Ildsvåde eller Krigsskade, erstattes ikke.
§ 11
Når Hesteføl ikke kunne blive kastrerede på sædvanlig Måde, men kun ved en særegen Operation, ere
samme tre Måneder fra Kastrationen af regnet udelukket fra Forsikringen. For denne Tid opkræves intet
Bidrag af samme.
§ 12
Når et forsikret Dyr ved næste Taxation findes sygeligt eller lidende, må Forsikringssummen derfor ikke
nedsættes, men Dyret taxeres til den Værdi, det ville have i sund Tilstand.
§ 13
Når 2/3 af Foreningens Medlemmer ved en Generalforsamling ønsker et Medlem udelukket af Foreningen,
da har dette Medlem at være tilfreds hermed, og kan Sagen ikke bringes for Retten. Det udelukkede Medlem
har ingen Fordring på Foreningens Formue.
§ 14
Når et Medlem i Løbet af Halvåret sælger eller kjøber Heste, skulle de nykjøbte inden 3 Dage, i hvilken Tid
de uden videre stå forsikret til Kjøbesummen, taxeres, og Forøgelsen af Forsikringssummen meldes til
Regnskabsføreren. Formindskelse af Forsikringssummen kan ikke finde Sted i Løbet af Halvåret.
I fornævnte Tilfælde er det nok, når en Taxator foretager Taxationen. Ejeren har at møde med Hestene hos
Taxatoren.
§ 15
Alle Forsikringssummer reduceres således, at 20 (tyve) kan gå op i samme.
§ 16
Ved Halvårstaxationen have Taxatorerne samtidig at indkræve 50 Pf. af hvert 100 M. Forsikringssum, og
ved Forårstaxationen desforuden af hver Følhoppe 50 Pf. à 100 M.
§ 17
Når Dødsfald indtræder og Kassebeholdningen ikke er tilstrækkelig til Erstatning, da har Regnskabs-føreren
at foretage en Udskrivning. Taxatorerne have at indkræve Beløbet inden fjorten Dage, og aflevere det til
Regnskabsføreren. Den Skadelidte kan afhente Erstatningssummen fire Uger efter skeet Anmeldelse hos
Regnskabsføreren imod at afgive Kvittering. Af de døde Dyr betales intet Bidrag.
§ 18
Ethvert Føl, som bliver født ti Måneder efter at Hoppen er bedækket første Gang, ståer fra Fødselen af, det
må være levende eller dødfødt, forsikret for 100 M. og afdrages disse 100 M. på Følhoppens Forsikringssum.
I tvivlsomme Tilfælde har Ejeren at forevise Bedækningsattest.
§ 19
Det står ethvert Medlem frit, at få et to Måneders Føl omtaxeret.
§ 20
Dagen til Forårs- og Efterårstaxationen vil blive bekjendtgjort og have Medlemmerne på denne Dag at holde
Hestene hjemme. Taxatorerne ere ikke forpligtede til at løbe efter Hestene eller at komme igjen. Ejeren har i
så Tilfælde at fremføre sine Heste på et af Taxatorerne bestemt Sted.
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§ 21
Foreningens Bestyrelse består af en Regn-skabsfører og tre Taxatorer, alle valgte på tre År. Af Taxatorerne
måe kun een eller høiest to afgå ad Gangen. Ethvert Medlem er forpligtet til at modtage et på sig faldende
Valg, såfremt han i de sidste tre År hverken har været Regnskabsfører eller Taxator.
Når en Taxator er forhindret i at deltage i Taxationen, kan et andet pålideligt Medlem træde i hans sted.
§ 22
Sognet deles i tre Distrikter og skal der i Reglen vælges en Taxator af hvert Distrikt.
Første Distrikt: Bedsted. Andet Distrikt: Østerterp. Tredve Distrikt: Andrup, Maarbæk og Gravlund.
I hvert Distrikt har den vedkommende Taxator at foretage Indkassering af Bidrag.
§ 23
Kun Taxatorerne erholde årlig hver 6 M. for deres Forretning.
§ 24
En Generalforsamling afholdes årlig den 10. November og indtræffer denne Dag på en Søndag, da næste
Mandag Eftermiddag Kl. 1, for at foretage Valg, til Eftersyn af Regnskaberne, Forandring af Lovene m. m., i
Kroen i Østerterp. Til at foretage Valg er enhver Generalforsamling berettiget, uden Hensyn til Antallet af de
mødte Medlemmer. Forandring af Lovene kan kun foretages, når mindst 2/3 af Foreningens Medlemmer
stemme derfor.
Østerterp, den 14. November 1912.
Mathias Brodersen
Regnskabsfører
Søren Andresen, Peter Haugaard, Jens Møller,
Taxatorer.
Kilde:
• “Love for Bedsted Sogns Hesteforsikrings-Forening”, oprettet i Øster Terp den 14. nov. 1912. Skriftet er trykt 1912
på P. Bahnsen´s Bogtrykkeri, Lygumkloster. Skriftet er lånt af Niels Mastrup, Bedsted 1995.

Visitationer under krigen 1939-45
Viggo Rosenstand Jacobsen drev i mange år "Viggos Bageri " i Bylderup Bov. Læretiden foregik
under den tyske besættelse hos bagermester Petersen i Bedsted, og hvis han skulle besøge sin
familie i Bylderup Bov foregik det på cykel.
En tid var lærepladsen i Bedsted og egnen besat af tysk militær, hvilket betød, at Viggo Jacobsen
undertiden måtte visiteres 7 gange, inden han om aftenen igen nåede hjem til bageriet i Bedsted.
Kilde:
• Jens H. Nielsen, Mjolden: ”Bogen om John Lassen”. 1976. Heri side 157 om Viggo Jacobsens oplevelser under
Anden Verdenskrig.
Oplysning:
•
Viggo Rosenstand Jacobsen blev født i Ravsted 2. nov. 1926 og blev gift i Hjordkær kirke med Mimi Cathrine
Schultz.

