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Forsidebilledet
Det gamle stråtækte hus, der indtil 1968 rummede en høkerbutik, ligger for enden af
Kirkegade på adressen Sivkrovej 29. Vinduet til venstre for hoveddøren var
butiksvindue. Huset, der i dag er et af byens ældste, menes opført 1770, som det senere
kom til at fremgå af årstallet på kvisten - Huset er måske i virkeligheden langt ældre,
muligvis endda fra 1733.
Her drev i begyndelsen af 1900-tallet Rosalie og Johannes Friedrichsen deres lille
høkerforretning. Johannes Friedrichsen blev født i Boschau i 1864, men Rosalie Steddin
blev født i Cägar ved Berlin i 1869. - I ægteskabet fødtes 4 børn: Thomas (1891-), der
faldt som soldat i Verdenskrigen i 1914. August (1892-) faldt ligeledes i Verdenskrigen,
i 1918. Anne Marie (Aje) samt tvillingesøsteren Loise Friederikke (Lise), født 25. marts
1895. Foto: H. Haugaard, 1974.

Meddelelser
Dette hefte indeholder den længe ventede artikel om søstrene Friedrichsens høkerbutik,
som er skrevet af Hans-Christian Lassen, Rinkenæs. Desuden er der mange andre
artikler af varierende indhold, bl.a. de to artikler om kirkeklokken, der har været
offentliggjort på Borgerforeningens hjemmeside.
Kolding den 1. juni 2010
Med venlig hilsen
Henning Haugaard

ISSN: 1903-8828
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Skolebillede fra Bedsted 1959 (19)

Skolebillede fra Bedsted Skole 1959. 3. og 4. klasse:
Bagerst række:
Kaj Hansen, Gunnar Toft, Peter Buhl, Poul Andersen, Erik Ryttersgaard og Niels Nielsen.
Midterst række:
Lærer Andreas Mathiesen (1902-1986), Jens Michelsen, Christian Knudsen, Leif Jessen Hansen
Gert Andersen, Erik Nielsen og Lærer Peter Brodersen (1926-1987).
Forrest række:
Bodil Hansen, Anne Marie Holm, Ulla Knudsen, Irene Petersen, Inge Bendorff og Gurli Holm.
Desuden lærer Brodersens to børn: Margit og Lone.
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Arndrup er navngivet af Kong Arns efterkommere!
Carl Langholz, Aabenraa, skrev i 1995 en artikel i JydskeVestkysten om ørnens betydning for
Rødekro egnen. Det er denne artikel, der ligger til grund for nærværende artikel, der er udvidet med
nye oplysninger især om Arndrup.
Udenfor Aabenraas gamle bygrænse, hvor i dag det nye sygehus er opført, ligger Arn(s)bjerg ved
foden af Galgebakken, der var sæde for galgen, hvor hængning af lovbrydere i Rise Herred og
Aabenraa fandt sted.
Og ved grænsen mellem Søst og Nørre Ønlev i Rise sogn, ligger en blandt mange gravhøje, fra
den fra oldtiden stammende Hærvej eller Oksevej, i folkemunde kaldet ”Kong Arns Høj”. Dette
navn er desværre ikke medtaget i værket ”Sønderjyske Stednavne”, der i 1930-erne blev udgivet af
stednavneudvalget. Desværre kom ikke alle stednavne med i bogen, nærmest kun dem, der kunne
findes i skriftlige kilder i Rigsarkivet i København.

Kong Arn
Hvem var så denne Kong Arn? - Mon det ikke skulle være en af de høvdinge, som stod i spidsen
for de østfra kommende danere, der i 400- eller 500-tallet erobrede området, heriblandt også egnen
omkring Aabenraa Fjord, og navngav de af dem grundlagte landsbyer med endelsen -lev, hvilket
betyder overladelse. Jævnfør ordene levn og levne.
Således fremstod da de mange byer som Årslev, Ønlev, Alslev og Bolderslev, alle sammen
beliggende vest for og i nærheden af Aabenraa Fjord.
Om så denne høvding så har heddet Arn eller Arne, kan diskuteres. Mest sandsynligt har han
heddet Arni, hvilket navn senere afsvækkedes til Arne, idet slutningsvokalen i tidens løb kan være
bortfaldet, således som det er tilfældet i så mange andre sønderjyske ord.
Og Arni eller Arne har igen haft sit navn fra fuglenes konge arn, idet Arni betyder ”den med arn
forbundne mand”. Ordet arn blev senere i sproget til ørn, jfr. vekselforholdet mellem barn og børn.
Ørnen har tilsyneladende fra gammel tid haft hjemsted og hjemstavnsret i området omkring
Rødekro. Her har ørnen ganske givet i oldtid og middelalder haft en eller flere reder. Ørnen blev i
oldtiden æret og agtet som ingen anden fugl. Dens vingefang, kraft og styrke blev beundret og
genstand for dyrkelse.
Ørnen indgik i flere person- og stednavne og i hjelm- og skjoldmærker blandt storfolk. Ørnen har
nok været danernes samlingsmærke. ”En ørn var mit hjelmemærke” lader Ingemann sige gennem
danernes personifikation, Holger Danske, ganske vist uklart med hvilken hjemmel.

Danerne
Lad os da forestille os, at de indtrængende danere her først har erobret det nærmeste landområde
omkring Aabenraa Fjord og derefter, da de nåede frem til området vest for højderyggen, er de roet
eller sejlet videre ad de dengang ret brede og dybe åer, der havde deres udspring ved vandskellet
her.
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En af disse åer er Arnåen, der går fra Hellevad sogn og videre gennem Bedsted, Højst og
Hostrup sogne for til sidst at udmunde i Tønder landsogn, idet Arnåen udgør en af de mange
”bifloder” til Vidåen, dvs. den vide å, hvilket navn synes at være forholdsvis ungt, mens det
oprindelige navn synes at være Tynder eller Tinder, dvs. den tindrende (å), deraf bynavne som
(Lille) Tønder og Møgeltønder, dvs. Store Tønder.
Her ved Arnåen ligger i Bedsted Sogn byen Arndrup, der oprindeligt skal have heddet Arn(å)torp
og i Øster Højst sogn ligger ved Arnåen byen Alslev, der måske også har fælles grundlægger med
Alslev i Hjordkær sogn, nemlig høvdingen Alf.
På Aabenraa egnen har ørnen også sat sig et andet spor, idet lederne af det fælles ting for de tre
sønderjyske sysler på Urnehoved var af slægten Urne fra Bolderslev. Denne slægt førte i sit våben
et ørnelår med en ørneklo. - Senere førtes dette våben også i flere århundreder af tolder-slægten
Arnkiel på Toldsted, der nu ligger i Hjordkær sogn. Denne slægt er sandsynligvis en tilbagebleven
gren af Urnerne, der allerede omkring 1300 fraflyttede Bolderslev og drog til Sjælland for derfra at
spredes videre ud i det ganske land.

Slægten Urne, fra Bolderslev, er en af de ældste kendte
adelsslægter, og en af de få, som fra begyndelsen har
benyttet slægtsnavnet. Navnet Urne kendes første gang
fra slutningen af 1100-tallet på en runegravsten i
Bjolderup kirke. Som det ses, førte slægten Urne et
ørnelår med tilhørende klo i sit våbenskjold.

Fra Bolderslev og fra Urneslægten stammer også adelsslægten Ulfeldt, hvis våbenmærke bestod
af en halv ulv og en halv ørn. Kombination af ørn og ulv kendes for øvrigt også fra mandsnavnet
Arnulf.
Stamfaderen til slægten Ulfeldt er Anders Grosen (eller Gråsøn), hvis hovedsæde ganske vist var
Tersløse ved Sorø, men dette gods har han formentlig fået med sin hustru Cecilie, der var en datter
af høvdingen Esbern Snare, hvis slægt - Hviderne - ejede en stor del af Sjælland, i hvert fald det
meste af egnen omkring Sorø, hvor de bl.a. grundlagde et kloster med et stort jordtilliggende.
Om Anders Grosen (Gråsøn) vides, at han ejede et gods i Sønderjylland, og at han skal have
været nært knyttet til Sønderjyllands hertug Abel. - Han var sandsynligvis også en bror til den
Svenning Grosen, der ca. 1250 nævnes som ejer af det tidligere krongods ”Kongelev” i Bolderslev.

1321
Når de to brødre kaldes Grosen, må det være, fordi deres moder, Gro var af en fornemmere slægt
end deres fader, som vistnok hed Strange. - Det samme var jo også tilfældet med Sven Estridsøn,
der kaldtes sådan, fordi hans moder Estrid, var af højere byrd, nemlig datter af kong Sven Tveskæg,
end faderen Ulf, der kun var jarl. Ulf jarl var statholder over Danmark.
Navnet Svenning betyder egentlig efterkommer af Sven. - Hvem ved da, om ikke de to brødre
Anders’ og Svennings moder Gro var efterkommer af kong Sven Estridsøn, som døde 1074 på sin
kongsgård i Søderup.
På den måde kan det også forklares, at kongsgodset i Bolderslev (før 1231, da alt daværende
krongods opregnedes i ”Kong Valdemars Jordebog”) ved arv er gledet bort fra kongeslægtens
hænder til en stormandsslægt. Dette synes for øvrigt også at være tilfældet med mange andre
oprindelige ”kongelev”, især på Sjælland, hvor Hviderne, der efter alt at dømme var en gren af
kongeslægten, besad en enorm mængde gods, som vistnok tidligere havde tilhørt kongeslægten.

Arndrup
Men nu tilbage til Arndrup i Bedsted sogn. Bebyggelsen vides at være blevet navngivet i
perioden 1000-1200. Måske er det Ingrid eller hendes forældre, der her har grundlagt Arndrup samt
opført Andrup Mølle.
I 1200-tallet sad en efterkommer af Ingrid på godset i Øster Terp og Arndrup. Det var
herremanden Niels Assersen, søn af ridder Asser Ingridsen.
Niels Assersen solgte i 1266 sit arvegods til Klostret i Løgum. Det drejede sig om hovedgården,
et bol i Øster Terp samt ”14 øre jord” i landsbyen Arndrup samt Arndrup Mølle og en eng. Hertil
kom en ager i Alslev Mark samt ¼ otting jord i Bovlund Mark. Prisen for det hele blev sat til 640
mark penge. Den ¼ otting i Bovlund var dog tidligere blevet købt af fru Ingrid Gamle.
Ingrid Gamle må have været en betydningsfuld dame, siden sønnen og ridder Asser havde taget
navn efter hende og ikke efter faderen. Jf. ovenstående tankegang efter Sven Estridsøn. - En bror til
Niels Assersen, hed Jens Assersen. Han sad videre på gården ”Vestergård” i Arndrup, der var på 2
ottinger, mens Niels Assersen sikkert sad på storgården i Øster Terp. En søster til dem hed Anna
Assersdatter. Hun solgte i 1280 ⅓ af sin hovedgård Kærgård ved Løjtved i Nørre Løgum sogn med
mølle og en å, der løb til møllen, samt 1/6 af en otting i Løjtved Mark, som hun tidligere havde købt
af munkene i Løgum.
Ingrid var sandsynligvis adelig, hvis ikke endda af kongelig byrd. Beboerne i familien i Arndrup
og Terp har ganske givet været efterkommere af Sven Estridsen (1020-1074). Svend Estridsøn blev
far til 21 børn, heraf kun 2 med sine 4 lovformelige dronninger. Resten var børn han havde fået med
friller, og det kan derfor let tænkes, at ovennævnte Ingrid var en blandt disse efterkommere.
En af Sven Estridsøns døtre hed Ingrid. Hun blev i øvrigt gift med den norske konge Olaf Kyrre,
og det kunne derfor tænkes, at ”vores” Ingrid i Arndrup var blevet opnævnt efter dronningen i
Norge. – Ikke mindre end 5 af Sven Estridsøn sønner efterfulgte ham på tronen som konger: Harald
Hén, Knud d. Hellige, Olaf Hunger, Erik Ejegod og Niels d. Gamle.
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Tre generationer senere hed godsbesidderen Knud Strange og er gift med Gro. De havde som før
nævnt sønnerne, Svenning og Anders, og rent tidsmæssigt kunne det tænkes, at vores Ingrid i
Arndrup var deres søster. Slægten Strange/Urne brugte også i deres våben en ørn, der blev til en
ørneklo, ligesom Urne slægten.
Kilde:
• Efter forlæg fra Carl Langholz´ artikel i JydskeVestkysten for lørdag den 19. aug. 1995: ”Ørnen har
hjemstavnsret i Rødekro”.
• Carl Langholz (1921-2009) var genealog og boede i Aabenraa.

Fra landsbyhyrde til markmand - om Enevold Bendorff
På landsbyfællesskabets tid var det fra de tidligste tider hyrderne, der passede dyrene ude på
markerne. Hyrderne var ansat af landsbyens boelsmænd og var nærmest at sammenligne med en
kommunal ansat tjenestemand, og hyrdehuset var en slags tjenestebolig.
Arbejdet som hyrde var ikke altid dårligt aflønnet. Det hed sig også, at, i visse byer var
hyrdehvervet endda bedre lønnet end præsteembedet. I hvert fald var det bedre at være hyrde end
lærer. I hyrdehusene var der også mange steder indrettet nogle fag til byens skole. Landsbyhyrden
skulle så være hyrde om sommeren og om vinteren skulle han så undervise byens børn.

Markmand Enevold Bendorff og hustru Ingeborg Tryk.
Enevold Bendorff var først i mange år ansat ved landbruget, men blev derefter ansat som
markmand under Jordlovsudvalget, nu Jordbrugsdirektoratet. Han kendte alle arealerne i distriktet,
der især lå i den vestlige del af sognet, i Nr. Løgum samt i Draved.
Enevold Bendorff blev født 1. okt. 1922, søn af arbejder i Løgumkloster, Carsten Nicolajsen
Bendorff (-) og Dorothea Magdalena Oldenburg (-).
Den 8. nov. 1944 blev han gift i Bedsted kirke med Ingeborg Tryk, født 13. okt. 1925, datter af
amtsvejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk (1893-1970) og Anne Clemmensen (1890-1965).
Enevold Bendorff døde 11. marts 1999. Han blev 76 år.
I ægteskabet fødtes 3 børn: Solveig (1943-), bosat i Horsens, gift 1967; Jørgen (1945-), gift 1967
med Marga Bossen og bosat i Tønder; samt Inge (1949-), gift 1969 og bosat i Tyskland.
Billedet er taget i forbindelse med parrets guldbryllup i 1994 og lånt af Ingeborg Bendorff,
Bedsted i 2009.
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Ved udskiftningen synes det som om at hyrdehvervet var ved at gå i opløsning, men op til vor
egen tid afløstes jobbet som hyrde i stedet af markmændene. Deres funktion har stort set været den
samme som hyrdernes, blot med den forskel, at hyrderne vogtede dyrene samlet i fællesdriften. Ved
fællesdriftens ophør fik nu hver gårdmand sin egen jord, og som han selv skulle tage vare på, hvor
det før var byens grande, der var enebestemmende.
Den enkeltes jorde blev nu indhegnet med grøfter eller diger. For markmanden blev opgaven nu
at holde opsyn med den enkelte bondes dyr, at de holdt sig indenfor deres egne områder. (Se
Sønderjysk Månedsskrift nr. 11-12 1979 + Øster Højst sogn side 103-05).
Det skete ikke sjældent, at markmanden antraf kreaturer og andre husdyr på nabogårdens marker.
Det tilkom ham derfor at afkræve ejeren af de "fremmede dyr" et nærmere fastsat beløb, hvis
størrelse afhang af dyrenes art.
Selvom markmanden efterhånden havde overtaget hyrdernes funktioner, var det ikke
ensbetydende med, at hyrderne helt forsvandt ud af billedet. Hvervet fortsatte helt op til vor egen
tid, blot ikke med voksne som ansatte, men hyrdedrenge og nærmest sideløbende med markmanden.
Det var ofte drenge i 8-12 års alderen fra småkårshjem, der blev lejet ud til bønderne for sommeren
igennem at vogte deres kreaturer på de mere fjerntliggende marker, enge eller heder.
I 1900-tallet blev der igen brug for en markmand, da Statens Jordlovsudvalg i forbindelse med
afvandingen og hedens opdyrkning opkøbte store jordstrækninger især den vestlige del af sognet og
i Draved og Nr. Løgum.
I Bedsted sogn blev det Enevold Bendorff, der blev antaget som markmand af Statens
Jordlovsudvalg. Han begyndte hvervet 1. maj 1957 og fik dengang 4,65 kr. i timeløn. Hans opgaver
fremgår af de opstillede vilkår:

Vilkår for den af Statens Jordlovsudvalg antagne markmand
i Øster Terp - Mårbæk området
Markmanden er forpligtet til dagligt at føre tilsyn med de arealer der er underlagt ham, og derved udføre følgende
arbejder:
1. Sørge for at der er vand til kreaturerne enten i grøfterne eller drikkekarrene. Markmanden skal foretage pumpning
i det omfang det er påkrævet.
2. Foretage optælling af kreaturerne, og give meddelelse til lejerne, såfremt der mangler nogle, eller såfremt der er
sygdom blandt dyrene.
3. Efterse hegnet, og såfremt der er sket skade på hegn eller der mangler hegn, skal dette straks meddeles bestyrer
Stigsen.
Lejerne er forpligtet til at give meddelelse til markmanden om antallet af udsatte kreaturer, og såfremt der sker
ændringer sommeren igennem ska1dette uopholdeligt meddeles markmanden, således at han hele tiden er klar over,
hvor mange dyr der skal være i de forskellige fenner.
Tønder den 1. maj 1957
Thorkild Claudi Westh
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Enevold Bendorff havde erhvervet i godt og vel 30 år, indtil 1. dec. 1987. Det område, det for
Bendorff drejede som om, og som han var sat til at passe var følgende: 80 ha i Visbjerg, 45 ha i det
østlige Nr. Løgum og ca. 170 ha i Draved og Kongens Mose. Græsarealerne kunne ernære 3 stk.
voksne kreaturer pr. ha.
Kilde:
• Sønderjysk Månedsskrift 1979, nr 11/12.
• Jens Bendorff: Øster Højst sogn. Side 103-05.
• Enevold Bendorff, Bedsted: Oplysninger om hvervet som markmand af 21. aug. 1997.

Amtsvejmand Hans Jørgen Tryk i Bedsted
Hans Jørgen Tryk var kommunal ansat amtsvejmand i Bedsted. Arbejdet bestod i løbende at
reparere de grusbelagte veje udenom Bedsted.
Arbejdsområdet var pr. 1. april 1951 Hellevadvej, der udgik fra kommuneskellet i Gravlund og
østpå til Sivkro, samt den nord syd gående vej fra Skovbovad i Arndrup til kommunegrænsen til
Agerskov.

Amtsvejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk og hustru Anne Margrethe Clemmensen.
Hans Jørgen Tryk blev født i Friskjær i Branderup sogn 13. juli 1893, søn af Hans Chr.
Tryk (-) i Rurup og Hansine Cathrine Kjergaard.
Han blev gift med Anne Margrethe Clemmensen, født 11. okt. 1890, datter af karetmager
og glarmester i Bedsted, Jes Chr. Clemmensen (1847-1891) og Theoline Hansine
Oggesen (1860-1944).
Hans Jørgen Tryk døde i Bedsted 4. okt. 1970. Han blev 77 år. Hustruen Anne Margrethe
Clemmensen døde 28. juli 1965 i en alder af 75 år.
I ægteskabet fødtes 8 børn: Hans Christian (24. juli 1920-) gift med Anke Frederiksen;
Theoline (16. okt. 1921-); Anders (11. dec. 1922-); Christian (21. apr. 1924-); Ingeborg
(13. okt. 1925-) gift med markmand i Bedsted, Enevold Bendorff (1922-); Aage (3. jan.
1928-); Agnes (9. aug. 1932-) gift med Hans Hansen (1918-) i Klovtoft og Hansine (23.
nov. 1934-). Billedet er fra 1952 og er lånt i marts 2009 af Jørgen Bendorff, Åvej 4,
Tønder.
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Hans Jørgen Tryk på sin cykel på vej til sit arbejde som amtsvejmand. Madkassen er i
posen, der hænger på styret. - Den hvide kasket, han bærer på hovedet, har et
messingskilt, hvorpå der står: Aabenraa Amts Vejvæsen. Amtsvejmand Hans Jørgen
Tryk ses her på Stationsvej, senere Lundbyesvej, kørende i vestlig retning. I baggrunden
til venstre bag skiltet anes Bedsted kro. Til højre ses Hans Jessen Hansens gård. Man
bemærker, at vejen endnu ikke er asfalteret. Hegnet langs vejens højre side markerer
skellet til det nedlagte jernbanespor, der gik parallelt med vejen syd for stationsvejen.
Billedet er fra ca. 1937 og lånt af Jørgen Bendorff, Åvej 4, Tønder.

Kilde:
• Jørgen Bendorff, Tønder: Oplysninger om sin bedstefar, Hans Jørgen Tryk, der havde hvervet som
amtsvejmand i Bedsted, af 21. aug. 1997.

Aje og Lise Friedrichsens høkerbutik
Af Hans Christian Lassen, Rinkenæs

Det stråtækte hus, der ligger på adressen Sivkrovej 29 i Bedsted, skal ifølge det påsatte skilt på
frontispicen være blevet opført i 1770. Fra gammel tid har huset haft en lille købmandsbutik, og
efter at butikken for længst er blevet nedlagt, står huset tilbage, i dag som et gammelt, smukt og
idyllisk hus i landsbybilledet.
Den sidste generation af købmandsslægten var tvillingesøstrene Aje og Lise Friedrichsen. De
opgav i 1968, på grund af alder, at drive forretningen videre, men også på grund af, at momsen i
1967 var blevet indført, og som ville medføre mere arbejde med det regnskabsmæssige. I stedet
valgte søstrene at stoppe med al handel fra butikken. De dog fortsat boende i huset, og valgte
herefter i stedet, at leve af deres folkepension.
Aje, hvis rigtige navn var Anne og søsteren Lise, der var en forkortelse af Luise, havde i 1952
overtaget huset og butikken efter deres far, Johannes Friedrichsen, der døde samme år.
Indtil kort efter den 2. Verdenskrig drev deres forældre, ægteparret Johannes og Rosalie
Friedrichsen, butikken og de havde håbet, at en af deres to sønner senere ville videreføre
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forretningen. Desværre, efter at de før krigen begge havde fået en håndværkeruddannelse, faldt de
begge i 1. Verdenskrig, Thomas i 1914 og August i 1918. Herefter blev deres mor Rosalie syg,
sikkert af sorg og bekymringer over tabet af sønnerne og hun døde i en forholdsvis tidlig alder i
1922.

I dette hus drev Johannes Friedrichsen i begyndelsen af 1900-tallet sin lille
høkerforretning. Johannes Friedrichsen var født i Boschau 14. maj 1864, og døde 25. juli
1952, søn af Thomas Friedrichsen og Anne Marie Jürgen.
Den 28. april 1890 blev han gift i Burkal kirke med Rosalie Friederikke Steddin, født i
Cägar ved Berlin 25. dec. 1869, død 20. juni 1922, datter af postbud, August Friedrich
Carl Steddin og hustruen, Friederikke.
I ægteskabet fødtes 4 børn: Thomas (1891-), faldt som soldat i Verdenskrigen i 1914.
August (1892-) faldt ligeledes i Verdenskrigen, i 1918, samt tvillingedøtrene Anne Marie
(Aje) og Loise Friederikke (Lise), der fødtes 25. marts 1895. Foto: H. Haugaard, 1974.

Lærer i Rinkenæs, Hans-Christian Lassen, der stammer fra Øster Terp, besøgte ofte som barn og
senere også som voksen, søstrene Aje og Lise Friedrichsen. Ingen er derfor bedre end han, til at
fortælle de to søstres og høkerbutikkens historie.
En artikel herom skrev Hans-Christian Lassen omkring 2002 og som han lod udgive i det tyske
tidsskrift: ”Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig”, der er en tysk pendant til den
danske udgave af Sønderjyske Årbøger.
Hans-Christian Lassen viser med sin artikel, at han havde et ganske godt kendskab til søstrene;
Han viser stor indlevelse og en stor taknemmelighed til søstrene, som han havde kendt helt tilbage
fra sin barndom, hvor han ofte kom i butikken.
Hans-Christian Lassens artikel er oversat til dansk. Videre fortæller han:
Johannes Friedrichsen kom glædeligvis til at opleve, at begge hans døtre, i stedet overtog
butikken, idet de delte pligterne mellem sig. Aje blev den, der passede butikken, mens Lise tog sig
af husholdningen med frugt- og køkkenhave samt lidt dyrehold.
Hans Christian Lassen, født og opvokset i Øster Terp, foretog som lille dreng sin allerførste
udflugt på sin trehjulede cykel, og nåede således helt til høkerbutikken i Bedsted, gik ind i butikken
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og sagde blot ordet: bom. Med synlig glæde og taknemmelighed, munterhed og gribende indlevelse,
fortæller Hans-Christian Lassen videre om butikken og venskabet de to sidste indehavere. Et
venskab og tilhørsforhold som han i øvrigt delte med entertaineren Rüdiger Wolff, kendt fra tysk
fjernsyn, og som gennem flere år havde lavet TV udsendelser om folkemusik.
Rüdiger Wolff var barnebarn af den tidligere organist i Haderslev samt komponist Alfred Huth
og hustruen, Ella Huth, født Pohlmann. Sidstnævnte kom som ung og ugift lærerinde til Øster Terp
og slog sig ned i det landlige miljø og blev her venner med købmandsfamilien som kulturbærer.
Sådan opstod et livslangt venskab som også omfattede barnebarnet.

Luise Friederikke, kaldet Lise og tvillingesøsteren Anne Marie, kaldet Aje,
blev født 25. marts 1895. Da deres to ældre brødre begge faldt i 1.
Verdenskrig, blev det søstrene, der måtte overtage høkerbutikken efter
forældrene. De døde begge ugifte, henholdsvis 20. nov. 1972 og 9. jan.
1990. - Billedet er taget ved en fest og er lånt af Birthe og Jens Overgaard,
Rødekro.

Billedet af butikken viser en yndig, gammel og stråtækt købmandsbutik med sparsom reklame
samt et stort butiksvindue med sprosser. En dobbeltdør med vindfang førte ind til butikken, og hvor
den inderste dør klingede meget højt. Fra butikken ledte en trappe ned til en kælder, der var depot
for drikkevarerne, sirup m.m. Foran huset var der en forhave med hundredvis af påskeliljer ved
forårstid samt en stort haveareal bag huset.
Udstillingsvinduet blev alt efter årstiden pyntet. Det skete mindst 4 gange om året. Til jul blev
det livagtigt dekoreret. Her tjente en 7-armet lysestage i træ som omdrejningspunkt. Den blev tændt
i adventstiden og strålede om kap med lysguirlander ligesom stjernen i det indre. Som lille spirrevip
trykkede Hans-Christian ofte sin næse flad over at se alle disse herligheder. Gaveartiklerne, inde i
butikken, fra kopper og vaser, guldglinsende engle samt de mange lys og som kronen på værket
stod de mange bolcher dåser på række og geled oppe på disken, og skinnede med al glans til den
foranstående højtid.
I butikken lyste julestjernen ved siden af en helt almindelig nutidig lampe i isenkramafdelingen,
og ved siden af sås potter og pander, tallerkner og kopper, ja næsten alle slags gængse mærker var
her udstillet. Her kunne man se de langt dyrere kongelige porcelæns ting, hvoraf samleobjekter,
såsom Blå Blomst kunne købes her. Og på de øverste hylder lå desuden anbefalelsesværdige
spisebestik i stål.
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I drikkehjørnet, med de store kaffedåser med den velsmagende kaffe af bedste kvalitet, kunne
man se sig videre rundt i butikken, der jo var Ajes verden, i hvilken hun praktiserede, iført en blå
kittel. Fra tidlig morgen til sen aften gav hun her sine kunder den største service, med bl.a. at
betjene petroleumspumpen ved siden af døren, samt kaffemøllen. I butikken blev der snakket både
tysk og dansk og en gang imellem også noget rent forretningsmæssigt.
Egentlig havde søstrene Friedrichsen ikke noget politisk ståsted, derimod var de fast forankret
inden for Indre Mission. Om søndagen gik de, hvad enten, der var tale om en dansk eller tysk
version af gudstjenesten, i kirke. Begge søstre havde foruden Indre Mission også et tilhørsforhold til
Breklum Missionen. Desuden besøgte de også en gang om året missionsugen på Rømø og
testamenterede en del af arven til Missionen.
Skuffedariet præsenterede sig ikke som normalt, men var af Lise tilfældigt blevet malet i en
brækket rosa farve, som farvemæssigt var godt afstemt. I skuffen befandt der sig som vanligt
levnedsmidler, som mel, gryn, ris og korn, men også svesker, rosiner m.m.
Knagen tjente meget praktisk til at hænge poser, børster, håndværktøj, bekæmpelsesmidler mod
ligtorne på tuber, og som passende hed: ”let på tå”, som ofte blev efterspurgt på landet. Det
forsigtigt og tidløse anbragte hængeskab med glaslåger blev oplyst af en altid lysende lampe, der
brændte dag og nat, således, at cigarerne og pibetobakken, i alle sorter, ikke blev fugtige.

Aje Friedrichsen i gang med at veje varer i høkerbutikken. - Anne og Luise fortsatte
med at drive butikken i uændret stil efter deres far, Johannes Friedrichsen.
Varesortimentet blev heller ikke ændret væsentligt i deres. Det bestod af alle
almindelige og daglige kolonialvarer, samt en lille smule handel med isenkram.

Fritiden nyder Anne Friedrichsen, med pynteforklæde, i den hyggelige dagligstue i samtale med
undulaten, der var Hans-Christians gave til hende. Søstrene skænkede den megen opmærksomhed
og pædagogisk dygtighed, og den belønnede dem af aftenen, idet den skreg: Sov godt, lille skat.
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Fritiden tilbragte de to søstre ofte på deres egen besynderlige måde som uddannede kvinder, når
de anrettede deres hus til vinterlige forelæsningsaftner. Så læste de på skift romaner fra
verdenslitteraturen for deres gæster, og derefter fik de kaffe. Deres far, den gamle købmand,
Johannes Friedrichsen var belæst og havde indført de to døtre i den gode litteratur. I købmandens
hus blev kulturen således plejet og passet.
Hver mandag havde Aje og Lise Friedrichsen begge to fortjent en hårdt tiltrængt fyraften.
Mandag morgen tog Aje nemlig sin cykel og medbragte sin brune taske med hank, til at hænge på
cykelstyret, og således begav sig af sted på sin bestillingstur over Øster Terp, Gravlund og Mårbæk.
Ligeledes måtte Lise hver mandag morgen afbryde sin dagligdag og overtage betjeningen i
butikken. Det var for hende en svær overvindelse, som gjorde hende ulykkelig, fordi hun ikke var
opgaven voksen. Kom der kunder, angreb nervøsiteten hende, hvis hun ikke kunne finde de ønskede
ting. Hun løb uroligt frem og tilbage. Desuden var mandag nøje udvalgt til Ajes forretnings tur, for
om mandagen kom der i reglen ikke så mange kunder i butikken.
I mellemtiden dukkede Aje op ved kunderne med kontrabøger, i hvilken de mange bestillinger
blev noteret. Familien Lassens kontrabog blev altid hos hende, andre kunder havde den
sandsynligvis hjemme hos sig selv. - Var et barn hjemme, tryllede Aje ”en tut bom” (en trekantet
pose med bom) frem fra den brune læderhåndtaske, helst spejderhagl (i dag ”tyrkisk peber”), eller
de hvide og rødstribede Bismarck klumper med mentolsmag.

En såkaldt blandet landhandel. I butikken kunne man købe næsten alt. Billedet viser blot et
lille udsnit af disse varer: vaser, gryder, skåle og potter, samt kaffestel og kaffekander. I
forgrunden ses kaffemøllen og i vinduet til venstre hænger julestjernen, der viser at billedet
er taget op mod jul. Foto: Hans Chr. Lassen.

Straks mandag eftermiddag blev de bestilte varer vejet af og pakket, så de tirsdag morgen kunne
afhentes af mælkevognen, og videre uddelt til kunderne. Jeg ser endnu tydeligt de store papkasser,
der var leveringskasser fra engroshandel, fastsurret med bindegarn. Deri var stablet mange pakker
og flasker, som alle var beviklet med avispapir, og som sikkert har været nødvendigt, men som gav
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indholdet et mærkeligt præg. Øverst lå selvfølgelig en ”tut bom”, forudsat, at det ikke i forvejen var
blevet bestilt af kunden.
Disse var ordene som Hans Christian Lassen fortalte om sin barndomstid, og om sine besøg hos
høkerpigerne Aje og Lise og deres købmandsidyl i Bedsted.
Kilder:
• Artiklen er hentet fra ”Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig”, hefte 77, årgang 2002.
Heri har lærer, Hans-Christian Lassen, Rinkenæs, side 45-51 skrevet en artikel om søstrene Friedrichsens
høkerbutik..
• ”Fire Landsbyer - en Etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen. Landsbykommissionen 1980. - Heri har Gudrun Gormsen skrevet om søstrene Friedrichsens høkerbutik side 378.
Oplysninger:
• Hans-Christian Lassen har givet tilladelse til, at artiklen må gengives i Bedsted sogns historie. Også et par
billeder er hentet fra samme artikel.
• Artiklen i Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig er skrevet på tysk og oversat til dansk
af Ruth og Henning Haugaard, Kolding.
• Hans-Christian Lassen kalder i sin artikel Anne for Aye.

Sicherungsstellung Nord
Sikringsstillingen fra 1. Verdenskrig blev påbegyndt i september 1916 af pionerer fra 9.
armekorps i Altona. Den gik fra Hoptrup i øst til Rømø i vest. Den gang udgjorde Sønderjylland
den nordligste del af det tyske rige. - Selv om stillingen aldrig blev helt færdig, var den faktisk den
stærkeste feltfæstning i Europa. Den blev nemlig anlagt under fredelige forhold i modsætning til
andre stillinger, der blev bygget i al hast.
Linien var ca. 50 km lang og bestod af 900 bunkers og 40 batterier. Stillingerne var forbundet
med skyttegrave og jernbaner. Der var utallige signalstationer og oversvømmelsesanlæg i
forbindelse med linien, som var den stærkeste af sin art i Europa.
Til bygningen af forsvarsværket var der udkommanderet en pionerbataljon bestående af 6
kompagnier. De havde rådighed over 2.000 straffefanger - det var både politiske fanger og egne
soldater, som havde forbrudt sig mod militærets regler og boede i forskellige fangelejre.
Formålet var at etablere et effektivt fjernforsvar for flådebasen i Kiel med den vigtige kanal til
Nordsøen. Stillingen kom til at bestå af to parallelt liggende fodfolkslinier 100-400 meter fra
hinanden. Foran stod et system af trådhegn, og der var lette og mellemsvære kanonbatterier.
Umiddelbart syd herfor var der påbegyndt endnu en fodfolkslinie, mens en tredje var planlagt
længere mod syd. Mellem de to sydligste linier blev der opstillet 8 svære 24 cm kanonbatterier fra
udrangerede kystpanserskibe - og det hele blev forbundet med et system af veje, jernbaner, radioog blinksignalstationer.
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Men Sikringsstillingen er ikke det eneste militære anlæg fra 1. verdenskrig i Sønderjylland. Til
kontrol med minefeltet i Lillebælt blev der på Årø opsat et feltmæssigt kanonbatteri og mellem
Årøsund og Årø etableret en spærring for ubåde, bevogtet af et 10,5 cm kanonbatteri umiddelbart
syd for Årøsund. Kanonstandpladserne og kommandostationen står der endnu, ligesom en del af de
øvrige anlæg.

Tegningen over Sønderjylland viser Sicherungsstellung Nord eller på dansk, Sikringsstilling Nord og
andre militære anlæg i Sønderjylland under 1. Verdenskrig. - Kortet er hentet fra Kystartilleribladet nr.
5, 1989, udført af Mogens Scott Hansen i 1984. Stillingen skulle beskytte tyskerne mod en evt.
engelsk invasion via Danmarks vestkyst. Da området blev dansk i 1920 kunne forsvarsværket ikke
længere bruges. Dels vendte det forkert, og dels var der fare for, at tyskerne under en eventuel
invasion af det sydlige Jylland kunne bide sig fast ved forsvarslinien. Derfor blev det meste af
forsvarslinien sprængt væk af den danske hær.

Nord for Tønder blev der i løbet af det første krigsår anlagt en base for luftskibe, der efter
konstruktøren kaldtes Zeppelinere. I 1916 udvidede man med et brintgasværk og en base for
dobbeltdækkede Albatros-maskiner, der kunne tage kampen op mod engelske jagerfly, hvis de
vovede sig så langt. Det gjorde de den 19. juli 1918, hvor de kastede bomber over basen. To af tre
haller blev ramt og to luftskibe udbrændte. Efter denne begivenhed blev basen kun anvendt som
nødhavn for de tyske zeppelinere (Se Sønderjysk Månedsskrift 1991 nr. 7/8 og 1968 nr. 7).
Flere andre anlæg fra 1. verdenskrig i Sønderjylland kunne omtales i denne forbindelse, men
ingen er så omfattende og betydningsfulde, som Sikringsstillingen, hvis betonanlæg repræsenterer
feltbefæstningernes kulturhistorie som ingen andre steder. Man har i fred og ro kunnet bygge de
anlæg, der var behov for ved frontafsnittene; der kom jo ingen fjender og forstyrrede arbejderne i
Sønderjylland.
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Stenen, der er hentet frem i lyset fra ”Grotten” nord for
forsamlingshuset, blev i 2008 anbragt ved forsamlingshusets
parkeringsplads. Stenen er en bekræftelse af, at der i årene 1916-17
blev opført et forbindelsesspor mellem Aabenraa og Haderslev
Amtsbaner i krigsøjemed, som en del af den tyske ”Sikkerhedsstilling
Nord”. Stenen er et levn fra den tid, og man aner tydeligt årstallet
”1916-17”, og at stenens nederste del var været begravet i jorden.

I løbet af byggeperioden 1916-18 ændredes konstruktionerne hen imod mere faste typer efter
ensartede forskrifter, og ved krigsafslutningen er man nær de anlægstyper, der udvikledes i
mellemkrigsårene frem til 2. Verdenskrig og som opførtes langs Vestkysten som led i
Atlantvoldprogrammet.
Vi har således nogle af de ældste tyske forstærkede feltmæssige mandskabsrum i Sønderjylland og langs Vestkysten de mest avancerede efterkommere, bygget en generation senere. Der er rig
lejlighed til at sammenligne. Men de otte svære kanonbatterier (heriblandt Gammelskov og
Strandelhjørn) syd for sikringsstillingens to første linier er bygget efter helt andre forskrifter.
Grunden kan være, at de repræsenterer ældre fæstningstraditioner med lineært opstillede kanoner
under panserkupler, der er udviklet i årtierne op mod 1900. Stillingskrigens feltmæssige betonanlæg
er således repræsenteret i sikringsstillingens 500 mandskabsrum - mens de permanente
forsvarsanlæg omkring større byer og strategiske steder langs landegrænserne fra slutningen af
forrige århundrede, har påvirket de otte svære kanonbatterier - og givetvis også batteriet ved
Årøsund, der må være opført før 1916.
Det passer godt med, at de feltmæssige betonanlæg først udvikles af tyskerne i løbet af 1915 - og
bygges i Sønderjylland fra 1916. Grunden til, at man ved meget lidt om sikringsstillingens
ingeniørarbejder er, at de tyske arkiver blev ødelagt under 2. verdenskrig. Men man kunne forvente,
at danske militære arkiver rummede fyldestgørende dokumentation om anlæg på dansk grund,
overdraget i forbindelse med Genforeningen 1920. Det skete imidlertid ikke, og danske eksperter
måtte selv danne sig et overblik, således at stillingens militære værdi kunne vurderes. Resultatet
blev, at man i løbet af 1923-26 valgte at sprænge så mange anlæg, som lodsejerne og
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omstændighederne tillod. Det er kun takket være Mogens Scott Hansens undersøgelser, at vi i dag
har et endnu bedre overblik (Se kortet).
Men vi ved, at der har været pionertegnestuer med tilhørende arkiver indtil flere steder langs
sikringsstillingen. Ved våbenstilstanden har tropperne fjernet og destrueret materialet, og kun et
begrænset antal bygningstegninger og få oplysninger om stillingens koordinater er konfiskeret af
danske militære myndigheder efter Genforeningen.
Ved våbenstilstanden i november 1918, nedlagde de tyske tropper våbnene og drog hjemad.
Anlæggene overlod de til lodsejerne som ejendom. Herefter tilhørte de øvrige militære installationer
og udrustning de allierede, og ved Versailles-traktatens undertegnelse den 28. juni 1919 nedsattes et
antal såkaldt inter allierede kontrolkommissioner, der bl. a. skulle følge den tyske afrustning - også i
Sønderjylland.

Theodor Semkow var blot en af omkring 6000 russiske soldater, der blev taget til
fange, og som efter krigen ikke vendte hjem til Polen. Han blev tilbage og døde 65
år gammel på hvilehjemmet i Rødekro. I ca. 1975 blev hans gravsten fredet af
Løgumkloster Kommune, der til gengæld betalte for gravstedets pasning. Senere
blev fredningen dog ophævet, og det blev nu menighedsrådet i Bedsted, der skulle
tage stilling til, hvad der nu skulle ske med stenen. - Peter Haugaard, der den gang
sad i rådet, var blandt dem, der gik ind for fortsat at bevare stenen, hvorefter han
fik den opmalet og placerede den på familien Haugaards gravsted. Foto: H.
Haugaard, sept. 2009.

Men nedlæggelsen og fjernelsen af de tyske anlæg i zone I skete også efter genforeningen i tæt
samarbejde med kontrolkommissionen - fordi det jo drejede sig om erobret tysk krigsmateriel. Vi
kan se, at nedbrydningen af luftskibshallerne nøje overvåges af den særlige luftmilitære
kontrolkommission, hvis rapport omhyggeligt redegør for basens installationer ved våbenstilstanden.
Tyskerne havde ifølge traktatens bestemmelser pligt til at udlevere alle relevante oplysninger om
militære forhold, herunder tegninger og kort med bygninger og anlæg, til kontrolkommissionerne,
så det blev muligt at følge afvæbningen i detaljer. Den militære kommission fungerede frem til
januar 1927 - og da den var under fransk forsæde, bidrog den til at holde de tysk-franske nationale
modsætninger i live i alt for mange år.
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Fire engelske krigsfanger, der havde siddet i lejrene i Güstrow,
Tinglev og i Øster Terp. De kunne berette om meget dårlige forhold,
hårde straffe og ringe kost i de tyske fangelejre, og var meget
taknemmelige over den venlighed, de mødte i Ribe, hvortil de
flygtede. (Billedet er fra Museet på Sønderborg Slot og er hentet fra
bogen: ”Ivan fra Odessa - Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark
1914-20”, af Inge Adriansen, side 72).

Men der må være kommissionsarkiver et eller andet sted, der indeholder de tegninger og kort, vi
mangler for at kunne fortælle hele historien om de sønderjyske anlæg fra 1. verdenskrig.
De intakte anlæg og til en vis grad også de større sprængte betonanlæg i stillingen udgør i
sammenhæng et værdifuldt kulturhistorisk element. Arbejdet med at synliggøre og informere om
sikringsstillingen vil blive øget i de kommende år. Allerede nu er flere af anlæggene plejet, og der
er skabt adgang til en del af disse. - Det store batteri i Gammelskov er fredet, og her viser
informationstavler de mange besøgende mulighed for indsigt og fordybelse. Også nogle mindre
bunkers omkring Arrild og Skærbæk er åbnet for offentligheden.
Kystbatteriet og kommandostationen ved Årøsund ligger klar og afventer en restaurering, og
resterne af Zeppelin-hallerne i det militære øvelsesterræn nord for Tønder sikres også. Når alt
kommer til alt er de tre haller ved Tønder de bedst bevarede militære zeppelineranlæg i Europa.
Det betonstøbte kildemateriale til perioden 1916-45 forsvinder ikke lige med det samme, og er
nu, takket være amternes, kommunernes og ikke mindst ejernes stigende interesse, ved at blive
attraktive elementer for formidlingen af en af facetterne i kulturlandskabet. Sikringsstillingen er trods sine mange sprængte anlæg - en "beton-perle" i europæisk befæstningshistorie.
Mellem 1922 og 1925 blev det meste af linien fjernet af danske ingeniørtropper. Men enkelte
steder kan forsvarsværket stadig ses. De bedst bevarede bunkere fra dengang findes ved Arnholm
syd for Hovslund. Her ligger batteri 10, som var mandskabs- og ammunitionsbatteri. De to
nærliggende batterier ved Lerskov og Rugbjerg blev bygget til hver sin kanon, men de er ikke
længere intakte.
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Raoul Béchu. Mange særegne skæbner var blandt de
flygtede krigsfanger. På billedet ses franskmanden Raoul
Béchu fra 117. Limeregiment. Han blev taget til fange i
oktober 1914 og havde tilbragt næsten 1 ½ år i
fangelejre, før han i januar 1916 flygtede fra Øster Terp
Lejren til Danmark sammen med tre kammerater, der alle
blev pågrebet under flugten. Béchu var under flugten iført
sin våbentrøje og den for alpelændere karakteristiske
fløjlshue. (Billedet er fra Museet på Sønderborg Slot og
er hentet fra bogen: Ivan fra Odessa, side 73)

Kilde:
• Inge Adriansen: ”Ivan fra Odessa. krigsfanger fra Nordslesvig og Danmark 1914-20”. Museet på
Sønderborg Slot.
• Per Ole Schovsbo og Hans Ole Matthiesen: Tyske betonstillinger i Jylland 1916-45. Artikel i Sønderjysk
Månedsskrift 1992, side 198-204
• M. P. Nørgaard: Kortfattet Beskrivelse af den af Tyskland under Verdenskrigen i de sønderjyske
Landsdele anlagte Stilling. Tidsskriftet ”Pioneren” (føljeton) 1923-24.
• J. E. Tuxen: Beretning om Sprængningsarbejderne i den tyske Stilling i Sønderjylland i årene 1922 - 26. 1.
Pioner bataljons beretning af l5. marts 1928.
• Mogens Scott Hansen: Sicherungsstellung Nord. Kystartilleribladet nr. 5, København 1989 side 22ff.
• Mogens Scott Hansen: Sicherungsstellung Nord. Befæstningsanlæg i Danmark 1858-1945. En
statusrapport, s. 39-54. Miljøministeriet 1990.
• Ulrich Holstein: Sicherungsstellung Nord, Sønderjysk Månedsskrift 1975, s. 40-66.
• Hans Kofoed: Luftangrebet på Tønder Basen 19. juli 1918, Sønderjysk Månedsskrift 1968, side 201-13.
• Hans J. Cläser: Zeppelinere i Tønder. En episode fra Første Verdenskrig, Sønderjysk Månedsskrift 1991,
s. 211-19.
Oplysning:
• Læs også om krigsfangelejren i bind 6, side 178-181.
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Patruljering fra en Zeppelin over krigsfangelejren
i Terp 1915, og om Zeppelinbasen i Tønder
Under 1. verdenskrig blev der ved Tønder opført en Zeppelinbase. Den eksisterede i fire år fra
1914-18. Basen havde to hangarer. Af disse var Toska den største, og var med sin længde på 242
meter, 73 meter i bredden og 42 meter i højden, det største bygningsværk i Nordeuropa.
Basen var på et tidspunkt bemandet med 503 tyske soldater. Hangaren kunne rumme 4
zeppelinere ad gangen. På spionage- og angrebstogterne, der udgik fra Tønder og til områder
omkring Nordsøen og Skagerrak, var luftskibene bemandet med op til 17 mand, som dristigt
bevægede sig rundt inde mellem de 11 gasballoner, der var i de næsten 200 meter lange luftskibe.

En af hangarerne i Zeppelinbasen ved Tønder under 1. Verdenskrig. Som det
fremgår af kortet var luftskibshallens længde 268 m, bredden 100 m og dens højde
48 m. Tallene på kortet er muligvis lidt større end målene var i virkeligheden.

Storhedstiden varede ikke ved. Om morgenen den 19. juli 1918 kl. 4.45 bombede englænderne
basen med de to hangarer og skabte dermed verdenshistorie på mere end en måde. Det var nemlig
første gang, at et fly, startet fra et hangarskib, gennemførte et angreb mod mål på landjorden.
De flyvende cigarer, som zeppelinere blev kaldt, kunne være op til 197 meter lange med en
diameter på 23,9 meter. Mandskabet var på 17 mand og luftskibene blev drevet af 5 motorer med en
samlet styrke på 1450 HK. Propellerne var omkring 5 meter lange. Topfarten var ca. 100 km/h.
Zeppelinerne kunne flyve, fordi de var lettere end den omgivende luft. De kunne endda bære
store laster. Men de var utroligt sårbare, dels fordi de var så store, og dels fordi den gas, der bar dem
oppe, var brint. Blot den mindste gnist til brinten ville få det hele til at eksplodere.
Ved krigens start i 1914 rådede tyskerne kun over en enkelt Zeppelin (L 3). Den 31. jan. 1916
tog L 19 og L 20 af sted fra Tønder for sammen med syv andre zeppelinere at angribe Liverpool.
Zeppelinerne anvendtes fra foråret 1915 til daglige patruljer rundt omkring i Nordslesvig. Disse
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store luftskibe medførte store mængder vand, der kunne pumpes rundt i systemet og som udgjorde
ballasten. I stille vejr kunne de, så at sige, gå lige ned til jorden. Det kunne også ske, at en
zeppeliner forvildede sig i tilfælde af dårligt vejr.
En gang befandt zeppelineren (Marine L 7) sig i luften i tåget vejr over krigsfangelejren nord for
Øster Terp. Luftskibets besætning vidste ikke, hvor den var, men da den havde set fangelejrens
stærke vagtlys, dalede luftskibet forsigtigt ned og fik da af vagtmandskabet besked om, hvor den
var.
Kilde:
• H.P. Jensen, Agerskov: ”Zeppelin tiden i Sønderjylland”, samt diverse avisartikler, søndag den 7. dec.
1997, søndag den 9. maj 1999.
Oplysninger:
• Opfundet af Ferdinand Zeppelin. Han fløj som den første 6 km med en zeppeliner i år 1900. Basen i
Tønder var tyskernes nordligste luftbase. Tyskerne byggede i alt 115 zeppelinere, som fløj ved hjælp af
den uhyre farlige brint, som zeppelinere var storforbrugere af. Derfor var det også nødvendigt med et
gasværk i Tønder, der leverede op til 8.000 kubikmeter i døgnet. Teknologien var enorm, men faren stor.
Der døde omkring 45 personer i forbindelse med Zeppelin ulykker på basen i de fire år.

Historien om en tidligere klokke i Garyp
Af lokalhistoriker Cees Blom, Garyp ved Leeuwarden i Holland

Var der mellem 1580 og 1628 mere stille end normalt i eller Garijp? - Det tror jeg nu nok det har.
Sandsynligvis har der i disse år nemlig ikke kunnet høres klokkeringning i vores landsby. - Hvad har
årsagen til dette mon været?
- Lad os begynde ved begyndelsen.
Kirkeklokken, som vi i dag flere gange dagligt kan høre fra Garijps kirketårn, er fra 1628. Nævnte
år blev klokken, efter bestilling af Ubelus Schoningen “tjener af guds ord” og kirkeværgerne Hedser
Minnes og Sieurd Ubles, støbt af Andreas Obertin, der var omstrejfende klokkestøber fra det
Franske Alsaz. Sandsynligvis har han fremstillet klokken her på stedet.
Spørgsmålet er så nu: - Hvad var der sket med den tidligere klokke? - Det hændte jo, at en klokke
kunne gå i stykker, når den havde ringet igennem lange tider, men dette var slet ikke tilfældet her.
I ”Registret over åndelige fremkomster fra Oostergro” fra 1581 finder vi den “gamle” klokke omtalt.
Heri nævnes også kirkeværgerne i Garijp. Disse var: Jowke Harmes, Epe Sioerdtz og Fedde Oogesz,
og, at der blev betalt femten dalere for klokken, samt givet fortæring til tyve mænd i forbindelse med
overtagelsen af klokken, som Jan Lamberts tog med”. - Denne Jan Lamberts var ifølge Klaas
Jansma en handelsopkøber fra Leeuwarden.
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Tegning fra 1722 af den tidligere tufstenskirke i Garijp, hvor kirkeklokken hang og
ringede til gudstjeneste i årene fra 1490 til 1580. - Herefter undgik den ved et rent
tilfælde en omsmeltning og endte i Bedsted. Kirken i Garup blev i 1838 afløst af en
helt ny rødstenskirke.

Bydommer Kempo Sioerdz (Wiarda) kan fremlægge en kvittering herfra. - Hvad var der sket? - Jo,
under oprøret mod Spanien blev der i de forskellige dele af De Forenede Nederlande opkrævet klokker
til ”krigsmæssige aktiviteter”.
Den 30. juni 1580 besluttede staten Friesland derfor, at samtlige kirkeklokker i hver by på nær én,
skal fjernes for at blive ”omformet til onde sager”. - Med andre ord skulle klokkerne omstøbes til
kanoner.

Den gamle klokke fra 1490, der siden omkring 1580 har hængt i kirketårnet i
Bedsted og ringet til gudstjeneste, er her fotograferet i forbindelse med et
besøg, af et par lokalhistorikere fra Garyp i Holland, i Bedsted i maj 2009.

1339
Åbenbart forventede man modstand ved opkrævningen af klokkerne, siden det var nødvendigt at
indskrive følgende sætning i vedtægterne og retningslinjerne ved afhentningen: “Hvis en by ikke vil
samarbejde, skal klokken hentes med hjælp fra soldater”.
Af de afleverede klokker købte Staten Friesland den 15. november 1580 i alt fire kanoner hos
Nicolaas Erix fra Amsterdam. - Men historien slutter heller ikke her.
Man skulle derfor tro, at den gamle kirkeklokke fra Garijp i 1580 var blevet omstøbt til en kanon. Det er dog ikke sket. - Kirkeklokken, der er fra 1490 og støbt til befolkningen i Garijp, hænger nemlig i
kirketårnet i den syddanske landsby Bedsted.
Muligvis har opkøberen eller de tyve mænd, som nedtog klokken fra tårnet i Garijp, ikke handlet
ifølge statens retningslinjer, men i stedet ekspederet klokken ud af landet til Danmark via en opkøber
herfra.
Hvad står der på den gamle klokke fra Garijp, som nu hænger i Bedsted i Danmark?
ANNO DOMINI MCCCCLXXXX - MARIA BIN ICK GHEHETEN DE GAMAGHEN IN GARYP LETEN MY GHETEN HEER IETTIC PERSONNE IN GARYP EN RENNERT EN SIBREN EN IOUTA KERCK VOGHE DEN WEREN HERMAN MI GOET

På den ene side ses en afbildning af Maria med hendes barn, og i hendes strålekrans læses teksten
AVE MARIA. - På den anden side ses Nicolaus, og i hans strålekrans står navnet: S NICOLAUS.
De fleste fakta fra indskriften er let at forklare. Klokken er støbt af Herman. Hr. Jettic var
sognepræst i Garup og kirkeværgen Rennert er muligvis bedstefar til Rennert van Solcama, der i 1596
ifølge “decretale salg” bor på Doumastinsen (et slags herskabshus) nær Garijp. Kirkeværgen Ioutta er
helt sikkert den samme som Jouwta Schroetsma, som ifølge Spahr van de Hoek, mellem 1482 og 1487
var ”grietman” (dvs. en blanding af, og forløber for dommer og borgmester) i Tietjekstradeel. - De
øvrige navne kan ikke identificeres. - Men det mest mærkelige er, at klokken er tilegnet Sankt
Nicolaus, mens Garijps patron efter sigende skal være St. Petrus!
OK, men er klokken fra 1490 så mon den første i Garijp? - Nej, sikkert ikke. - Den nuværende kirke
blev bygget i sidste århundrede. Før den tid stod der på samme sted en gammel kirke opført af grå
porøs vulkansten, kaldet tuf. - Når man tænker på, at de sidste tufstenskirker blev bygget omkring året
1150 - herefter blev der brugt mursten - så kunne det jo tænkes, at denne klokke har haft en eller flere
forgængere.
Prøv at fundere lidt over det, når du næste gang hører klokken fra 1628 ringe i Garijp.
Kilde:
• Lokalhistoriker C. J. Blom, Garijp ved Leeuwarden: “Fra Garijps kirkehistorie” 1990. - Et stykke papir som
Henning Haugaard fik overrakt af C. J. Blom under et besøg i Garijp sommeren 2008. - Papiret blev i efteråret 2008
oversat til dansk af Annette van den Heuvel, Kisbæk.
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Klokken i Bedsted nærmere en fuld opklaring
Af Henning Haugaard

Ved et rent tilfælde undgik kirkeklokken i 1580 at blive omsmeltet til en kanon. I stedet endte
den i Bedsted, der på det tidspunkt lige stod og manglede en klokke til det nyopførte kirketårn!
I vores sommerferie var min kone og jeg på tur i Holland. - Jeg havde hjemmefra besluttet, at jeg
ville besøge den lille landsby Garyp i det nordlige Holland, ca. midtvejs mellem Leeuwarden og
Groningen, for at se landsbyen og den kirke, hvor Bedsteds kirkeklokke en gang kaldte indbyggerne
til gudstjeneste.
Det var en mærkelig følelse at være i Garyp. Bortset fra husenes udseende mindede landsbyen i
udstrækning og størrelse om Bedsted, og selv kirken lå for enden af bygaden, men så dog helt
anderledes ud. - Kirken var en Peters kirke, hvilket overraskede mig. - Jeg havde ventet, at den fra
tidernes morgen var indviet til Sct. Nicolaj eller Jomfru Marie, som det også fremgår af klokkens
indskrift.
Desværre var kirken lukket, da vi sidst på formiddagen en varm solskinsdag i juli kom til Garijp,
som byen i dag hedder på hollandsk. Det blev kun til en tur rundt om kirken, og i stedet betragtede
vi den særdeles nøgne kirkegård med de mange store gravstene. - Flere steder stod de afdødes
træsko ved siden af gravstenene, så man bogstavelig talt fik indtrykket af, at de døde havde stillet
træskoene.

Den 22. maj 2009 kom der en delegation til Bedsted fra Garijp for at bese
deres gamle klokke, der siden 1580 har hængt i Bedsted. - Disse var
lokalhistoriker, Cees Blom og bogforlagsudgiver, Klaas Jansma med deres
koner. - Her forsøger de to hollændere at få klokken med sig tilbage til
Holland. Foto: Marie-Christine Sprengers.
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Jeg håbede at møde nogen, jeg kunne snakke med og fortælle, hvorfor jeg var kommet, så jeg
kunne delagtiggøre dem i min viden om vores kirkeklokke hjemme i Bedsted. Derfor gik vi en tur
ned gennem landsbyen. Også på dette punkt lignede landsbyen Bedsted med sine ofte tomme gader.
- Et sted stod der dog en mand, der var ved at male sit hus. På tilbagevejen var han der stadig, og
jeg kunne derfor ikke dy mig for at henvende mig til ham på mit bedste skoletysk. Manden var vel
omkring de halvtreds.
Jeg fortalte ham hvorfra jeg kom, og at vi i Bedsted har en kirkeklokke, der blev støbt i 1490 af
klokkestøberen Herman og tilegnet Garup.
”Das Weis ich”, svarede manden, og dette svar overraskede mig meget. - Jeg som troede, at jeg
skulle belære ham. Tværtimod, så vidste han mere om vores klokke i Bedsted end jeg selv.
Han lagde straks sin malerpensel og inviterede os nu med om i haven, hvor vi hilste på hans
kone, der straks bød os på formiddagskaffe.
Alt imens hentede han sin bærbare computer, og det varede ikke længe, før han fra den havde
hentet et dokument, der beskrev klokkens historie, om hvordan den i 1580 var blevet taget ned fra
tårnet og afhentet af en handelsopkøber fra Leeuwarden ved navn Jan Lamberts. Han havde taget 20
mænd med sig for at afhente klokken og for klokken og mændenes forplejning betaltes 15
hollandske dalere til byen. - Årsagen hertil var, at Nederlandene på det tidspunkt var i krig mod
Spanien, og i den anledning var det blevet besluttet, at hente kirkeklokker rundt omkring, for at
omstøbe dem til kanoner.
Papirerne var jo naturligvis skrevet på hollandsk, men Cees Blom, som manden hed, lovede mig,
at forsøge at oversætte det vigtigste for mig til tysk.
Vi fik udvekslet e-mail adresser og jeg takkede ham for hjælpen. - Som en lille beskeden gave
gav jeg ham et billede af klokken i Bedsted, som han naturligvis aldrig havde set.
Det viste sig, at den mand, som jeg ved et rent tilfælde var stødt på, var byens lokalhistoriker,
Cees Blom. Han blev glad for billedet og han lovede, at han næste sommer ville komme til
Danmark og aflægge Bedsted et besøg. Han ville også medbringe en båndoptager, så han kunne få
lyden af kirkeklokken med hjem.
Fornøjet over udbyttet af turen stod jeg hjemvendt med et dokument, som jeg desværre ikke til
fulde forstod. - Hvad gør man så?
Jeg kom i tanker om, at der i Kisbæk ved Bedsted bor en hollandsk familie, Annette og Gert van
den Heuvel, der efterhånden har boet der i mange år. Måske kunne de hjælpe mig med
oversættelsen.
Jeg fik talt med Annette, der i dag snakker perfekt dansk, om hun kunne hjælpe mig. Det ville
hun godt. - Et stykke tid senere havde Annette flot og elegant oversat hele teksten, der for mange
ords vedkommende var af frisisk oprindelse eller på gammel hollandsk.
Kilde:
• Cees Blom, Westerein 4, 9263 PD Garijp, Holland: Oplysninger fra artikel om den gamle kirkeklokke i Garup.
Oversat til dansk af Annett van den Heuvel, Kisbæk.
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Ekspropriationer på DSB banen 1926
I 1926 byggedes statsbanen fra Rødekro til Løgumkloster, men forinden var man nødt til fra
statens side at ekspropriere hos de mange lodsejere, små jordstykker, hvor banelegemet skulle ligge.
Alle disse små lodder fremgår af nedenstående sider. Dog er kun medtaget de ekspropriationer der
er foretaget inden for Bedsted sogn:

Fortegnelse II
over

Ejere og Brugere af Jordarealer m.v. , om hvis afståelse eller benyttelse der vil
blive
spørgsmål i anledning af Anlæg af en Statsbane fra
Løgumkloster til Røde Kro
(ca. st. 89,5 – 221,5)
Ønskes eksproprieret i m²
Løb
enr.

Statio
n fra

Statio
n
til

Parcel
nr.

Artikel
nr. og
Grundbo
g Bd og
bl.

Ejer (Bruger)

Til
banen

Udenfor
banen:
Venstr
e side
vs.

Udenfor
banen
:
Højre
side
hs.

I alt

Anmærkning

Aabenraa amt.
Sønder Rangstrup
herred.
Bedsted sogn.
Mårbæk kortdistrikt.
Kortblad 7

89

151,2

153,1

20

12- I - 12

Hans Tilgaard
Lorenzen

90

152,9

154,8

63/23

22- I - 17
Alslev

91

154,5

156,7

65/49

92

156,3

158,8

64/48

93

158,3

158,6

52

1800 ¹)

50 ²)

Mathias Rasmus
Jørgensen

1600 ¹)

8080 ²)

32- I - 26

August Lorentzen

1900 ¹)

5 ²)

5 ²)

1910

5- I- 5

Hans Johannsen

1970 ¹)

70 ²)

70 ²)

2110

Offentlig vej

140

85 ¹)

60 ¹)

285

20 - ikke
indført i
grundbog

50 ²)

1900

9680

¹) Heraf 25 m²
grøfteareal.
²) Til ramper for
4.0 m priv. ovk. i
st. 152-152,5
¹) Heraf 35 m²
grøfteareal og 220
m² lyng ²) Hele
arealet vs.
eksproprieres;
heraf 160 m²
grøfteareal og
6100 m² lyng og
sandgrav
¹) Heraf 35 m²
grøfteareal ²) Til
ramper for 4,0 m
priv. ovk. i st. 156157. grøfteareal.
¹) Heraf 15 m²
grøfteareal. ¹) Til
ramper for 4.0 m
priv. ovk. i st. 156157 og for 5.0 m
off. ovk. i st. 158159. Heraf 4 m²
grøfteareal.
Endvidere servitut
på 1000 m², hvoraf
70 m² er priv.
vejareal.
¹) Til ramper for
5.0 m off. ovk. i st.
158-159.
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Mårbæk kortdistrikt.
Kortblad 6

94

158,2

164,3

73/ 1

1-I-1

Peter Wollesen
Jepsen

5480

30 ¹)

30 ¹)

5540

¹) Til ramper for
5.0 m off. ovk. i st.
158-159 og 4.0 m
priv. ovk. i st.
160,5-161,5.
Endvidere servitut
på 1200 m²

Mårbæk kortdistrikt.
Kortblad 2

20 - ikke
indført i
grundbog

Offentlig vej

240

470 ¹)

8-I-8

Peter Nissen

100 ¹)

560 ²)

65/26

9-I-9

Arthur Eskild
Abrahamsen

800 ¹)

5 ²)

164,7

66/26

do

do

165,2

165,6

67/27

do

do

100

100

100

165,5

166,7

71/40

15- I – 15

Andreas Nissen
Hansen

320

320

101

166,6

168,5

69/38

do

do

570 ¹)

102

168

168,4

70/38

do

do

30 ¹)

103

168,3

171,8

73/44

10- I - 10

Theodor Poulsen

35

95

163

164,5

59

96

163,3

164,5

25

97

164,3

165,3

98

164,5

99

90 ¹)

800

660

5 ³)

60 ²)

810

630

85 ²)

115

35

Offentlig vejareal.
¹) Til
vejforlægning og
ramper for 5.0 m.
off. ovk. i st. 164164,5. Endvidere
servitut på 240 m²
¹) Heraf 10 m²
grøfteareal ²) Til
vejforlægning og
ramper for 5,0 m
off. ovk i st. 164164,5 med
tilhørende 5,0.
Parallel vej vs. st.
164,2-164,5; heraf
5 m² grøfteareal
¹) Heraf 15 m²
grøfteareal. ²) Til
5.0 m ≠ vej b. vs.
st. 164.2-164,5.
grøfteareal. ³) Til
grøfteforlægning
b. hs. Endvidere
servitut på 200 m²
Servitut på 80 m²
Heraf 5 m²
grøfteareal. Privat
ovk. over
amtsbanen i st.
165-166 bortfalder.
Heraf 180 m²
grøfteareal.
¹) Heraf 195 m²
grøfteareal. ²) Til
ramper for 4.0 m
priv. ovk. i st. 168168.5. Den priv.
ovk. over
amtsbanen i st.
166.5-167
bortfalder
¹) Heraf 2 m²
grøfteareal og 5
m² priv vejareal. ²)
Til ramper for 4.0
m priv. ovk. i st.
168-168.5; heraf
60 m² priv.
vejareal. Den priv.
ovk. over
amtsbanen i st.
166.5-167
bortfalder.
Heraf 2 m²
grøfteareal. Den
priv. ovk. over
amtsbanen i st.
169.5-170
bortfalder.
Endvidere servitut
på 40 m².
Heraf 2 m²
grøfteareal og 40
m² priv. vejareal.
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104

168.3

171.7

74/44

do

do

2610

2610

Mårbæk Kortdistrikt.
Kortblad 3
Statstelegrafen

105

171.4

171.6

106

171.4

171.8

34

107

171.4

174.8

41/8

108

171.7

172.1

109

174.6

110

20 ikke
indført i
grundbog

Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
169.5-170
bortfalder.
Endvidere servitut
på 735 m².

Ledningsoverførin
g
Off. vejareal. ¹) Til
ramper for 5.0 m
off. ovk. i st. 171172.
¹) Heraf 60 m²
vandhul, 50 m²
grøfteareal, 60 m²
priv. vejareal og
860 m² eng. ²) Til
ramper for 5.0 m
off. ovk. i st. 171172 og 4.0 m priv.
ovk. i st. 173.5174; heraf 10 m²
eng. Endvidere
servitut på 825 m²;
heraf 420 m²
vandhul, resten
eng.
Servitut på 80 m²
¹) Heraf 10 m²
grøfteareal. ²) Til
ramper for 4.5 m
priv. ovk. i st.
175.5-176.5
Off. vejareal evt.
priv. fællesvej. ¹)
Til ramper for 4.5
m priv. ovk. i st.
175.5-176.5 og for
4.0 m priv. ovk. i
st. 177-178
Heraf 10 m²
grøfteareal. ¹) Til
ramper for 4.5 m
priv. ovk. i st.
175.5-176.5
¹) Lyng; heraf 30
m² grøfteareal. ²)
Til 5.0 m ≠ vej b.
hs. lyng; heraf 20
m² grøfteareal
Heraf 25 m²
grøfteareal
Heraf 25 m²
grøfteareal
¹) Eng; heraf 10
m2 grøfteareal. ²)
Afskåret areal b.
vs. eng; heraf 35
m² grøfteareal

Offentlig vej

125

110 ¹)

150 ¹)

385

13- I - 13

Jørgen Mathiesen
Jørgensen

3230 ¹)

60 ²)

60 ²)

3350

40/8

do

do

176.1

38/7

do

do

1290 ¹)

Berøres ²)

Berøres ²)

1290

175.8

177.6

30

Off. vej, evt. priv.
fællesvej

370

130 ¹)

130 ¹)

630

111

175.9

176.6

36/5

6-I-6

Jens Lauridsen
Møller

630

Berøres ¹)

Berøres ¹)

630

112

176.5

177.6

44/15

6-I-6

Jens Lauridsen
Møller

800 ¹)

545 ²)

1345

113

177.3

178.7

4

do

do

1200

1200

114

178.5

180.0

3

do

do

1510

1510

115

179.9

181.1

1

27- II- 31
for
Bedsted

Andreas Chr. Holm

1210 ¹)

116

180.7

181.1

35

Mårbæk by

35

35

Vandløb

Øster Terp
kortdistrikt. Kortblad
5
Øster Terp by
Godsejer og
fabrikant Bernhard
Rawe

35

35

Vandløb
Eng. ¹) Hele
arealet b. hs.
eksproprieres
¹) Eng; heraf 15 m²
grøfteareal. ²) Eng,
heraf 100 m²
grøfteareal. Hele

20
ikke
indført i
grundbog

20 ikke
indført i
grundbog

117

180.7

181.1

66

45- II- 66

118

180.8

182.2

24

8-I-8

119

182.1

183.6

25

do

do

1165 ²)

2375

1600

2900
¹)

4500

1600 ¹)

8460
²)

1006
0

1345

120

183.4

185.3

38

9-I-9

Johannes Hartvig
Møller

1890

1890

121

185.1

186.6

40

do

do

1460

122

186.4

187.7

41

do

do

1265 ¹)

123

187.5

190.2

61

30-I- 28

Søren Lorenzen
Sørensen

2815

124

190

190.4

64

45-II-66

Øster Terp by

130

125

190.1

190.3

43

67-II-58

Hans Sørensen
Møller

126

190.1

191.9

53

30-I-28

Søren Lorenzen
Sørensen

1775 ¹)

127

191.5

192.2

51

64-I-29
for
Bedsted

Asmus Christian
Haugaard

660 ¹)

128

192

192.2

65

45-II-66

15

15

129

192

192.2

210

54-II-13

Øster Terp by
Bedsted Kortdistrikt.
Kortblad 6
Bedsted by

15

15

130

192.1

193.3

174

9-I-9

Johannes Hansen

1380 ¹)

131

193.1

193.8

173

Do

do

340

132

193.2

194.4

299/
175

30-I-29

Asmus Chr.
Haugaard

1165 ¹)

220 ²)

133

193.7

193.9

172

9-I-9

Johannes Hansen

Berøres

134

194.2

194.9

164

30-I-29

Asmus Chr.
Haugaard

berøre
s
720

135

194.8

195.5

161

39-I-38

Smedemester Hans
Jensen Løbner

136

195.2

195.6

162

do

do

137

195.3

195.7

194

54-II-13

Bedsted by

65 ¹)

1525

65 ²)

1330

60 ¹)

60 ¹)

2935

120 ¹)

120 ¹)

370

Berøres

765 1)

Berøres ²)

Berøres

Berøres ²)

1775

145 ²)

805

1620 ²)

3000

340

720

Berøres ²)

Berøres ²)

Berøres

150

1385

235 ¹)

765

Berøres

225 ¹)

610

arealet b.h.s.
eksproprieres.
Heraf 15 m²
grøfteareal
¹) Til ramper for
4.0 m priv. ovk. i
st. 186-187
¹) heraf 10 m²
grøfteareal. ²) Til
ramper for 4.0 m
priv. ovk. i st. 186187
¹) Til ramper for
4.0 priv. ovk. i st.
188-189
Off. vej evt. priv.
fællesvej. ¹) Til
ramper for 5.0 m
priv. ovk. i st. 190190.5
Til ramper for 5.0
m priv. ovk. i st.
190-190.5
¹) Heraf 25 m²
grøfteareal. ²) Til
ramper for 5.0 m
priv. ovk. i st. 190190.5
¹) Heraf 25 m²
grøfteareal. ²) Hele
arealet hs.
Eksproprieres;
heraf 20 m²
grøfteareal
Vandløb

Vandløb
Eng. ¹) Heraf 2 m²
grøfteareal. ²) Hele
arealet b.v.s.
eksproprieres,
heraf 90 m²
grøfteareal
Eng, heraf 50 m²
grøfteareal
¹) Heraf 60 m²
grøfteareal. ²) Hele
arealet b. hs.
eksproprieres;
heraf 60 m²
grøfteareal

Eng; heraf 25 m²
grøfteareal
¹) Eng; heraf 10
m2 grøfteareal. ²)
Til ramper for 5.0
m off. ovk. i st.
195-196. Eng.
Endvidere servitut
på 1100 m². Eng,
heraf 20 m²
grøfteareal
Til ramper for 5.0
m off. ovk. i st.
195-196.
Endvidere servitut
på 235 m², heraf
20 m² grøfteareal
Off. vej, evt. priv.
fællesvej. ¹) Til
ramper for 5.0 m
off. ovk. i st. 195196

1346

138

193.8

194.2

139

193.8

194.3

140

194

194.4

141

194.2

194.5

142

194.2

195.4

143

195.1

144

256/17
5
201

15-II-7
54-II-13

Peter Nicolai
Haugaard
Bedsted by

140

140

85

85

190

190

35

35

254/17
1
252/16
5

30-I-29
do

Asmus Chr.
Haugaard
do

do

do

460

460

195.4

251/16
5
197

54-II-13

Bedsted by

30

30

195.3

197.6

200

do

do

145

195.7

195.8

297/19
8

do

do

146

195.4

195.9

303/49

19-I-19

Iver Sørensen Gubi

900 ¹)

147

195.7

196.2

56

15-II-7

Peter Nicolai
Haugaard

148

196

196.6

57

do

do

148
a

196.3

196.5

52

149

196.4

197

58

45 ikke
indført i
grundbog
15-II-7

150

196.7

197.3

246/43

151

196.8

197.5

152
153

196.8
196.9

154

830

470 ¹)

40 ²)

20

1340
20

185 ³)

1095

850 ¹)

170 ²)

1020

1300 ¹)

235 ²)

1535

Peter Nicolai
Haugaard

1980

230 ¹)

2210

do

do

392

59

do

do

940

197.3
197

247/43
199

do
54-II-13

do
Bedsted by

140
10

197.2

197.8

245/35

14-I-14

Anders Hansen
Andersen

1058

155

197.2

197.8

244/35

do

do

790

156

197.4

197.6

60

47-I-49

Bedsted
præsteembede

berøre

10 ²)

Bedsted fattighus

15 ¹)

407

310 ¹)
260 ¹)
10 ¹)

1250
400
20

1058

370 ¹)

1160

25 ¹)

25

Til adgangsvej,
heraf 10 m²
grøfteareal
Til adgangsvej.
Off. vejareal
Til adgangsvej,
heraf 10 m²
grøfteareal
Til afgangsvej
Til adgangsvej,
heraf 5 m²
grøfteareal
Til adgangsvej.
Nedlagt sti
Privat fællesvej. 1)
Til adgangsvej. 2)
Til 5 m ≠ vej hs.
Til adgangsvej.
Nedlagt sti
¹) Heraf 25 m²
grøfteareal. ²) Til
ramper for 5.0 m
off. ovk. i st. 195196. ³) Til ramper
for 5.0 off. ovk. i
st. 195-196 og 5.0
m ≠ vej hs.; heraf
5 m² grøfteareal.
Endvidere servitut
på 700 m², heraf
10 m² grøfteareal
¹) Heraf 25 m²
grøfteareal. ²) Til
5.0 m ≠ vej hs. ;
heraf 5 m²
grøfteareal.
Endvidere servitut
på 40 m², heraf 10
m² grøfteareal
¹) heraf 70 m²
have, som efter
skelforholdene i
marken hører til
parcel nr. 52, art
nr. 45 ibd. ²) Til 5.0
m ≠ vej hs.
Efter
skelforholdene i
marken berøres
ejendommen
¹) Til 5.0 m ≠ vej
hs.
¹) Til adgangsvej.
Hele parcellen
eksproprieres.
(Matriklens areal)
¹) Til 5.0 m ≠ vej b.
hs.; heraf 5 m²
grøfteareal
1) Til adgangsvej
1) Til adgangsvej
Hele parcellen
eksproprieres.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
197-197.5
bortfalder.
(Matriklens areal)
¹) Til adgangsvej.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
197-197.5
bortfalder
¹) Til 5.0 m ≠ vej b.
hs.; heraf 5 m²
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s

157

197.6

198.3

243/29

do

do

1240

158

197.7

198.4

242/29
etc.

do

do

1500

159

198.2

198.9

241/28

1-I-1

Arbejder Nicolai
Schmidt

940

160

198.2

199

240/28

do

do

1320

161

198.8

199.3

239/20

49-II-1

Bedsted
skolelærerembede

330

162

198.8

199.4

264/20

do

do

670

163

199.2

200

237/16
etc.

9-I-9

Johannes Hansen

330

164

199.2

199.7

236/15

123-III65

Cathrine Marie
Knudsen. Bruger:
Johannes Hansen

165

199.6

199.9

179

54-II-13

Bedsted by

50

166

199.9

200.3

300/10
etc.

105-II-48

35

167

200.2

200.7

270/13

76-II-20

Hans Jessen
Hansens enke
Georg Kristian
Knudsen

168

200.3

200.8

301/10
etc.

89-II-34

169

200.4

200.8

279/11
etc.

87-II-32

170

200.6

200.8

177

54-II-13

1240

480 ¹)

1980

940

475 ¹)

1795

330

320 ¹)

990

330

130

130

20 ¹)

70
35

140

140

Bager Peter
Christian Petersen
Hans Sørensen.
Skødehaver: rentier
Søren Jürgen
Sørensen
Bedsted by

grøfteareal
Afskåret areal,
1256 m², hs.
eksproprieres evt.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
198.2-198.3
bortfalder.
(Matriklens areal:
2496 m²)
¹) Til adgangsvej.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
198.2-198.3
bortfalder
Afskåret areal b.
hs. , 4004 m²,
eksproprieres evt.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
198.3-198.4
bortfalder.
(Matriklens areal:
4944 m²)
¹) Til adgangsvej.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
198.3-198.4
bortfalder
Afskåret areal b.
hs. 1819 m²,
eksproprieres evt.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
199.2-199.3
bortfalder.
(Matriklens areal:
2149 m²)
¹) Til adgangsvej.
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
199.2-199.3
bortfalder
Heraf 10 m²
skolesti. Den priv.
ovk. over
amtsbanen i st.
199.3-199.4
bortfalder. 540 m²
stråtag at
omlægge,
mødding at flytte
Til adgangsvej,
heraf 5 m²
skolesti. Den priv.
ovk. over
amtsbanen i st.
199.3-199.4
bortfalder
Skolesti efter
matrikelkortet. ¹)
Til adgangsvej

Til adgangsvej.
Endvidere servitut
på 60 m²
Servitut på 410 m²
Servitut på 160 m²
have. Lysthus af
strå at flytte

145

215 ¹)

360

Off. vej. ¹) Til
ramper for 6.0 m
off. ovk. i st. 200.5-
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171

200.6

200.7

Statstelegrafen

172

200.7

200.9

283/2

46-I-47

Bedsted by

173

200.7

200.9

284/2

89-II-34

174

200.7

200.9

285/2

do

175

200.8

202.1

32/19

89-II-34

Bager Peter Chr.
Petersen
do
Bedsted Kortdistrikt.
Kortblad 4
Bager Peter Chr.
Petersen

176

200.8

203.5

28/19

47-I-49

Bedsted
præsteembede

1970

177

203.4

205.3

26/17

108-II-50

Enke Anna Christine
Hansen

1500 ¹)

15 ²)

40 ²)

1555

178

204.5

205.7

20

54-II-13

Bedsted by

235

185 ¹)

365 ¹)

785

179

205.0

205.1

180

205

205.7

27/17

1-I-1

Nicolai Schmidt

385

385

181

205.1

211.3

25/1

11-I-11

182

211.1

214

64/27

11-I-11

Den danske stat.
Landbrugsministerie
t. Bruger: Forpagter
August Hahne
Bedsted Kortdistrikt.
Kortblad 3
Den danske stat.
Bruger: forpagter
August Hahne

183

213.9

215.6

65/28

do

45

45

1970

Statstelegrafen

do

2900

2900

1100

1100

650

650

184

215.5

220

66/29

do

do

1770

185

219.9

221.6

68/34

11-I-11

Den danske stat.
Bruger: August
Hahne

500

1770

Berøres ¹)

500

201
Ledningsoverføring
Servitut på 45 m².
Der er regnet med
skel i marken
Endvidere servitut
på 225 m². Der er
regnet med skel i
marken
Servitut på 80 m²

Servitut på 60 m².
Mødding at flytte
Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
202-202.5
bortfalder.
Endvidere servitut
på 355 m². Der er
regnet med skel i
marken
¹) heraf 65 m² priv.
vejareal. ²) Til
vejforlægning og
ramper for 6.0 m
off. ovk. i st. 204.5205.5. 245 m²
afskåret areal hs.
De priv. ovk. over
amtsbanen i st.
203-204 og st. 204204.5 bortfalder.
Endvidere servitut
på 180 m²
Off. vej. ¹) Til
ramper og
vejforlægning for
6.0 m off. ovk. i st.
205-205.5.
Endvidere servitut
på 200 m²
Ledningsoverføring
Til vejforlægning
og ramper for 6.0
m off. ovk. i st.
205-205.5. De priv.
ovk. over
amtsbanen i st.
203-204 og 204204.5 bortfalder
De priv. ovk. over
amtsbanen i st.
208-208.5 og 210210.5 bortfalder

Den priv. ovk. over
amtsbanen i st.
213-213.5
bortfalder
De priv. ovk. over
amtsbanen i st.
216.5-217 og
217.5-218.5
bortfalder
¹) Til ramper for
7.0 m off. ovk. i st.
221-222.
Endvidere servitut
på 160 m²
Til vejforlægning
for 7.0 m off. ovk. i
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186

220.8

221.5

72/36

do

do

187

221.1

221.7

56

54-II-13

Bedsted by

188

221.4

221.5

189

221.4

221.7

71/35

11-I-11

190

221.5

221.8

36

5-I-11 for
Bedsted

200

10 ¹)

125

125

150 ¹)

360

Statstelegrafen
Den danske stat.
Bruger: August
Hahne
Hellevad sogn
Svejlund
Kortdistrikt.
Kortblad 4
Den danske stat.
Bruger: August
Hahne

Berøres

Berøres

st. 221-222; heraf
25 m² nuværende
vejareal.
Endvidere servitut
på 8 m²
Off. landevej. ¹) Til
ramper for 7.0 m
off. ovk. i st. 221222
Ledningsoverføring
Servitut på 70 m²

Til ramper for 7.0
m off. ovk. i st.
221-222.
Endvidere servitut
på 40 m²

Anmærkning. Det bemærkes udtrykkeligt, at de ovenfor anførte Arealangivelser kun er at betragte som tilnærmelsesvis
rigtige, og at Ændringer heri vil kunne forventes ved den endelige Afsætning af Grænserne i Marken.

De danske Statsbaner, Chefen for Baneafdelingen.
Kjøbenhavn, den 23. marts 1926.

Flensborg.
-------------------Trykt ved Foranstaltning af Kommissarius ved Anlæg af jernbaner i Jylland.

***
Kilde:
• Materialet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder. Nederst på papirerne stod, at de i 1926 har tilhørt landmand Mathias
Albers, Løgumkloster. Materialet er senere blevet afleveret til Lokalhistorisk arkiv i Løgumkloster.
Oplysning:
• Løbe nr. 1 begynder med Løgumkloster Flække i Løgumkloster by. Løbe nr. 89-190 vedrører Bedsted sogn.

Kådner kontrakt fra 1770
"I dag underskrevne dato ere vi samtlige lodsejere i Bedsted på den ene side bleven
foreniget med samme byens kådnere på den anden side, om kådnernes græsrettigheder, som
er afstukket efter de skrevne punkter med vilkår som følger:
1.
Samtlige byens lodsejere overlader og afstår hermed til byens 8 kådnere den vestre del af
den søndre hede til den søndre ende af Føendravet med dravjord, som deri findes til
stevningen af Dravengen og en krog sønden ----- toft, fra hans østre tofthjørne til sønder til
Drav engdiget, undtagen derfra mod sønder, alt hvad hede og dravjord som findes sønden
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bemeldte Føendrav til Mårbæk og Terp Mark, således som det i dag med kævler er anvist og
opgravet.
Hernæst overlader de første i agerland til de sidste efter mål: 24 tønder agerland,
hvoriblandt er indbefattet Snøbeltoft og området norden for med et lige skel mod nord til en i
dag gjort kævle mod øst så vidt som målet kan give.
2.
Hernæst forpligter de sidste dem at betale årlig hver lige meget, de sædvanlige græspenge,
nemlig for hvert kåd for 2 køer og 5 får, for hver ko 24 skilling og for et får 6 skilling til hver
Mikkelsdag som sædvanlig tid.
3.
Hvad vejene angår, forpligter de som får del i Dravengen, de samtlige kådnere, at opkaste
en skøtvej, så vidt som fornøden agtes, med det østre skel af kådnernes land, det første gang i
forsvarlig stand, på forsvarlig bredde, men efterdags holdes af kådnerne selv alene i forsvarlig
stand, dog bruges frit som en markvej for dem som der bekommer deres eng, dog drives intet
løst, men føres i tømme.
4.
Hvad indhegningen angår, holdes forordningsmæssig, halvdelen overalt, men dersom den,
som haver indhegnet land, selv beholder deres diger, som de tilforn havde, tager kådnerne så
meget mere et andet steds.
Alt dette beskreven af os og vore efterkommere uvægeligen og uforanderligen, skal holdes
og efterleves, såfremt måske med vores højmægtige øvrigheds vilje og tilladelse, bevidner vi
med vores underskrevne hænder.
Actum Bedsted d. 2. august 1770.
Margret Lukers
Nicolaj Ratenburg
Jesper Christensen
Alexander Pedersen (med ført pen)
Hans Jørgensen
Hans Glöjer
Johannes Clausen
Nis Jessen Schmidt
Kæsten Hansen

Johannes Ratenburg
Jørgen Lassen
Laurits Christensen
Hans Pedersen
Jes Eshelsen
Jørgen Toft
Nis Paulsen

Jesper Christensen
Hans Petersen Lassen
Michel Nielsen
Søren Møller
Nis Pedersen
Mattis Paulsen
Peter Petersen

Kilde:
• Ratenburgs dokument- og notesbog. Lånt omkring 1984 af Margrethe Rühmann, Tønder.
• Den punkterede linie erstatter et ord, der ikke kan identificeres.
• En anden lille note fra Ratenburgs dokument- og notesbog lyder: ”Efter begæring bevidnes det, at den stævning,
som Nis Løhnholm satte, haver gjort stor skade på vor eng, ikke alene på det som stod og groede, men endnu meget
mere på det som lå og var så godt som tørt og satte os det ganske under med vand; det vand som ellers delte sig i to
strømme, skulle i en tvinges med magt, så var det ikke så underligt, at en del skulle give skade, og vi havde haft stor
årsag at klage over ham til deres højhed. At ovenstående forholder således, bevidner vi underskrevne med egne
hænder. Terp den 19. aug. 1767. (underskrevet af 4 personer)”.
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Det sønderjyske kaffebords historie
Det sønderjyske kaffebord har været et særligt begreb for de fleste danskere i mere end et halvt
århundrede. Men hvad indeholder det berømmelige kaffebord, og hvornår er dets særlige ry
opstået?
Kendskabet til kaffe stammer fra omkring år 1700, hvor den da kom til landet via Østrig, der på
dette tidspunkt var besat af tyrkiske soldater, der havde medbragt kendskabet til kaffedrikning. Man
var i starten bange for drikken og troede, at den var sundhedsfarlig. I Sverige gjorde man forsøg
med en livstidsfange, der hver dag skulle drikke en kop kaffe. Han blev gammel.
Kendskabet til kaffen kom til Sønderjylland omkring 1840, i forbindelse med en kaffepunch med
kavringer til. Disse bagtes i eftervarmen i de åbne ildsteder, hvor man først havde bagt rugbrød og
sigtebrød. Omkring 1850 blev kaffedrikning almindelig på landet i Sønderjylland. Nogle købmand
havde forhandlet kaffe siden 1830-erne; men egentlige kaffegilder har nok først været almindelige i
tiden efter treårskrigen. Kaffestel med kagetallerkener er også først blevet almindeligt eje fra dette
tidsrum, og forekomsten af kagetallerkener er en helt nødvendig del af det store kaffebord.
Omkring 1860 begyndte man på landet at købe jernkomfurer med indbygget ovn. Det helt store
kaffebord har været et specielt landbofænomen. Det trivedes bedst på de middelstore gårde, hvor
der var tilstrækkeligt med de dyre råvarer som æg og fløde var, og hvor der var tilstrækkeligt med
arbejdskraft til den tidskrævende bagning.
På de største gårde blev det undertiden opfattet som ufint at frådse i kager. Man havde omgang
med over- og middelklassen i byerne, og her blev kaffe og kagespisning ikke udviklet til samme
kunstart og mængdeopbud, som det skete på landet. Et “fuldt” kaffebord i Haderslev by var ikke
nær så omfattende som et “fuldt” kaffebord på Løjtland.
Det sønderjyske kaffebord er et sønderjysk begreb, der skyldtes nationalpolitiske forhold. Det
skyldtes først og fremmest at tyskerne forbød folk at drikke grog og punch i forsamlingshusene.
(forbud mod al udskænkning af spiritus) - Det medførte, at man gik over til at drikke kaffen ren.
Dertil lavede man masser af bagværk på sammenskuds basis. Det blev overdådigt med kager ned ad
bordet. Man havde stor adgang til råvarerne: æg og fløde.
Kaffebordet indledtes med boller, kringle eller søsterkage. Derpå fulgte pladekage, måske
sandkage med creme eller roulade. Så var man blevet tilstrækkeligt lækkersulten til at give sig i kast
med lagkagerne; der var oftest to, en flødetærte og en brødtærte. Hvis det var “fuldt” kaffebord,
afsluttede man med de “bløde” kager som ”cremesnitter”, før man gik i gang med de “hårde” arter,
som er et kapitel for sig selv. Der var utallige arter, men visse bestemte slags skulle helst være til
stede. I julen måtte der ikke mangle pebernødder og vredne drenge eller unger (klejner). Ellers var
brune og hvide fedtkager samt gode råd og pumpernikkel blandt de hyppigste.
1.
2.

Tørre kager: Boller, kringle, sandkage, pladekage, søsterkage og roulader
Tærter (lagkager): Brødlagkage evt. cremesnitter
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3.

Hårde kager: Pebernødder, brune kager, klejner, vanillekranse, fedtkager og gode råd. Fadene
blev sendt rundt meget livligt.

Selve kaffebordets forløb var på flere punkter forskelligt fra et nørrejysk kaffegilde. Kagefadene
blev sendt rundt lige efter hinanden, og så fyldte man sin tallerken med 3-4 forskellige slags. Dette
kunne på fremmede virke som udtryk for grådighed eller give anledning til misforståelser.
Det var en selvfølge, at man smagte på alt, og et afslag blev mødt med bemærkningen: “Åh, hun
vil nødes!”, og så blev der nødet indtil værtinden afgjorde sagen for den standhaftige gæst ved at
læsse et stykke kage mere over på vedkommendes tallerken. Dette blev af de øvrige gæster betragtet
som udtryk for den yderste gæstfrihed.
Fællessang har været en af de ting, der satte det særegne præg over de sønderjyske kaffeborde.
Der blev sunget flittigt af de dansksindede sønderjyders egne sangbog: “Den Blå”, og gennem
sangen oplevedes en særlig fællesskabsfølelse. I perioden 1880-1914 udvikledes kaffebordet til sin
store overdådighed. På grund af spiritusforbuddet blev fælles kaffeborde et kendetegn for de danske
folkeforsamlingshuse.
Det store kageopbud er udtryk for en tid, hvor der var meget kaloriekrævende arbejde og en mere
ensformig og spartansk dagligkost end i dag. Da dagligkosten ikke var særligt varieret, så føltes det
desto festligere at diske op til årets fester.
Kaffebordstraditionen fortsatte gennem 1920-erne, men svandt efterhånden hen efter Anden
Verdenskrig.

Digt om det sønderjyske kaffebord
Hæ´e ska I hø´e lidt om et synnejysk kaffebo´e,
det va hen ve´ Chresten Pæsens gammel mo´e,
hun haj bøj´n en masse fremme,
det va et gil´ æ alle glemme.
Føst såt vi ind i æ daule døns å snakke,
så gik æ døe åp ind te di anne gemakke,
å vi kom ind te et bo´e mæ manne slaus kaech
fo gammel Stinne Pæsen va goej te å bach.
Te å begynn fik vi bolle mæ et tyckt lau smør,
så va dæ kringel, som det sæ hør,
dæ vå chokolade-plae-kaech å søsterkaech,
å det hele sku´ vi da smaech.
Da vi om-sie å æ laukaech tau fat,
da va æ læres Marie sat.
“Næj, ve do no va Marie, æ brø-tort ska do da smaech”,
soej Stinne, og gav hin et orntle styk kaech.
En ris-tort vå dæ, å en laukaech mæ flø´e,
det va da godt, di både hai høns å kø´e,
fo hai di skul køf olt det kræm te æ kaech,
haj der nok it væt manne pæng te´ baech.
Endle nåj vi te æ småkaeche,
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- det æ vist en syv - åt slau, Stinne ålti´e baeche
æ ku næsten it få en bi´ me´e ne´e,
men Stinne såj: “Tæj da en knæbkaech, den æ it så fe´e.
Te ållesidst kom æ ingenting,
da va æ mauskin liech ve å spring,
men Stinne gav sæ it, vi sku´ smaechet ålt,
æ und´e mæ ve, te æ mauskin det holdt,
så ven jen it æ sund å rask, å ha´e en mau så sto´e,
så ska´n it tæj mæ te synnejysk kaffebo´e.
Men væn I ha´ løjst det hæ´e, ha´e I måske dåchens lyst å lau,
et richte synnejysk kaffebo´e som i gammel dau.
Kilde:
• “Sønderjyske Drikkeopskrifter” med 20 anvisninger på bl.a. farisæere og punch. (Museet på Sønderborg
Slot af Inge Adriansen).
Skikke omkring kaffebordet
• Hvis man hælder kaffe op til folk, og det er den sidste sjat, siger man, at man får vuggen, dvs. et barn i
nær fremtid.

Kaffepunch eller farisæer
En kaffepunch eller en farisæer er navnet på en drik, som serveres på Vestkysten, især i
Nordfrisland og på de små Halliger samt Amrum og Føhr.
Tilberedning: En kop fyldes halvt op med stærk kaffe og to stykker sukker. Der hældes rom i
efter behag, og to spsk. flødeskum lægges på som låg. Forskellige udgaver af drikken serveres i
Nordfrisland, fx med kakao eller te som grundsubstans i stedet for kaffe. Men kombinationen kaffe,
rom og flødeskum er den oprindelige, og der laves særlige kaffekopper til en farisæer, som anses for
at være frisernes nationaldrik.
Om navnet på denne drik fortæller en historie, som skulle være troværdig: I 1800-tallet forsøgte
mange præster at bekæmpe den udbredte drikfældighed og rette skytset mod kaffepunche og
grogger.
På en af de nordfrisiske øer lykkedes det en nidkær præst at få den traditionelle kaffepunch
erstattet af en alkoholfri drik af kaffe, sukker og flødeskum. Han var stolt over sin indsats for
ædrueligheden, som heldigvis ikke formindskede den vante lystighed ved festerne.
Men ved et barnedåbsgilde i 1872 tog præsten fejl af sin egen og sidemandens kop og opdagede
da til sin harme at flødeskummet skjulte duften af den vante rom. - ”Ak, I farisæere”, udbrød han
forbitret og havde herved navngivet den populære, nordfrisiske drik.
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Vandløbsforhold i Bedsted 1857
”Kromand Peter Autzen og Niels Jensen af Bedsted havde henvendt dem til husfogeden med
klage over, at de 10 mænd, som ved forretningen d. 18. maj, og det derunder afsluttede forlig havde
opnået modifikationer, og var gåede for vidt i henseende til oprensning af vandløbet i syd og vest til
skade for klagernes lavtliggende jorder, og var til den ende til i dag besigtigelse ansat.
Husfogeden tog nu først vandløbet fra Dybmose i vest i øjesyn, og fandt at oprensningen var
foregået, samt at tvende sjæle havde modtaget den beordrede restitution, og fortsatte således synet
op efter landevejen, og gjorde klagerne ved denne lejlighed opmærksomme på, at vandet fra det nye
vandløb i syd og vest har beqvemmere og nærmere afløb til bækken imellem Bedsted og Terp
marker, imellem Jens Haugaard og Jes Møllers lodder, ved, når det føres til landevejen. Husfogeden fulgte nu det nye vandløb i syd og vest, og fandt, at når pumpetræet skal gøre nogen
nytte, kan det ikke ligge anderledes. - Grøften i syd og vest er rigtignok oprenset, men det vand,
som der stod, kan ej skade klagernes lavtliggende jorder, når vandafløbet ej er i større mængde.
Vandstanden var den dag - han omkring de lavtliggende jorder med punitet imellem Niels Jensen
og Peter Autzen burde dæmningen for udseendets skyld have grøftekantens højde.
I grøfter deromkring stod vand, men det skønnedes ikke, at vandet hidrørte fra Dybmose,
hvorimod det snarere må antages at komme fra den fugtige grund. - Klagerne formente, at forliget
burde anses for brudt, fordi det ej strengt var efterfulgt. Og antage da derfor, at sjælen på
landevejen, hvorhen vandet føres, burde være større i åbningen. Husfogeden svarede hertil, at når
forliget fortolkes rigtigt, da have de 10 mænd ej foretaget andet, end hvad dermed er
overensstemmende, og hvad sjælen på landevejen angår, da er det et spørgsmål, om ikke de
lodsejere, der forlange et større vandafløb, for egen regning bør foretage forandringen, hvortil i
alfald amtshusets tilladelse bør indhentes.
Således som situationen og vandstanden nu er, kan vandafløbet i syd og vest fra Dybmose ej
skade de lavtliggende jorder, men hvorledes forholdene under stærkt regnskyl ville forandre sig,
derom må man til en sådan tid overbevise sig.
Husfogeden ville indrømme, at, når vandet fra nærheden af de lavtliggende jorder skal føres til
landevejen, og ej til Øster Terp Bæk, da ville det være meget hensigtssvarende, at sjælen på
landevejen ej fik større åbning. - Til et andet resultat kunde husfogeden ej komme; og måtte derefter
tilråde klagerne, at henvende dem til det kongelige amtshus med indstilling i sagen”.
Forretningen sluttet og protokollen underskrevet.
Bedsted d. 10. juni 1857.
Brøchner. (husfoged)
Kilde:
• ” Udskrift af vejprotokollen for Rise- og Sønder Rangstrup herreders husfogedri”. Dokumentet er lånt af
maler, Niels Mastrup, Bedsted 1994.
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Kirkeklokken støbt af Herman Klinge
Klokken i Bedsted fra 1490 har følgende tekst: (1) ANN0 DOMINI M (2) CCCC LXXXX (3)
MARIA BIN ICK (4) PERSONNE IN GARIJP ENDE RENNERT ENDE GHEHETEN DE
(5) GAMAGHEN IN (6) GARYP (7) LETEN MY SIBREN ENDE IOUTA KERCK VOGHE
DEN WEREN (8) GHETEN (9) HEER IETTIC HERMAN MI GOET
På alle pladser med tal i parentes er der afbildninger af helgener. For eksempel er et billede af
Jomfru Maria med barn, og i hendes glorie står der: ”AVE MARIA”, og i glorien for Nicolaus står
der ”ST NICOLAUS”.
A:

Udover klokken fra Garijp, er der 3 andre klokker i Holland, der er støbt af Herman:
Klokken i Oud Beets
Klokken i Garijp
Klokken i Oosterwolde
Klokken i Oenkerk

B:

støbt 1482
støbt 1490
støbt 1492
støbt 1493

af Herman
af Herman
af Herman
af Herman

Kirkeklokker, der har teksten: MARIA BIN IK GHEHETEN (Maria er mit navn):
År
1457
1457
1462
1463
1465
1467
1477
1482
1490
1492
1493
1504

By
Ferwerd
Oostrum
Terborch
Vester Hassing
Aldenswort
Kotzenbul
Nes(W.D)
Oud Beets
Garijp
Oosterwolde
Oenkerk
Paesens

Klokkestøber
Henricus Kockenbacker
Henricus Kockenbacker
Herman
Herman
Herman Klinge
Herman Klinge
Gert
Herman
Herman
Herman
Herman
Johan

Bemærkninger
12 apostle
Maria / Nicolaus
Maria / Nicolaus
Maria / Nicolaus

Maria / Johannes
10 apostle
Maria / Nicolaus, 9 apostle
Maria / Johannes, 12 apostle
Maria / Johannes, 12 apostle
valt iets uit de rij

Højde
137 cm
75 cm
?
?
?
?
101 cm
100 cm
?
118 cm
111 cm
105 cm

Det skal dog lige bemærkes, at ikke alle klokker hænger i hollandske kirker. Foruden klokken fra
Garijp, der hænger i Bedsted i Danmark, hænger også klokken fra Vester Hassing sogn i Danmark.
Og i Tyskland er der hele tre klokker. De hænger i Terborch (Burgh), Aldenswort og Kotzenbul. De
to sidste byer ligger i Ejdersted. Endvidere får vi også den interessante oplysning, at Herman hedder
Klinge til efternavn, via oplysningerne fra kirkerne i Aldenswort og Kotzenbul. Man er således
vidende om i alt 8 klokker i Holland, Tyskland og Danmark, der er støbt af Herman Klinge.
Kilder:
• G. Verhoeven de Deen Uldall: ”Klangklokker i Friesland”. 1900 og 1982.
Oplysning:
• Denne lille artikel er kommet i stand via det stykke papir, som jeg fik af lokalhistoriker Cees Blom i
Garijp, da han i maj 2009 besøgte Bedsted for at aflægge kirken et besøg. Artiklen er oversat til dansk af
Annett van den Heuvel, Kisbæk.
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• Pastor Lindberg Andersen skrev i 1948 en lille tekst om kirken i Bedsted i: ”Den Nordslesvigske Kirke”
af H. Hejselbjerg Paulsen, og heri nævner han side 290, at klokken i Bedsted er støbt i Garyp i 1490 af
klokkestøberen Herman Klingeln. - Hvor Lindberg Andersen allerede den gang havde denne oplysning
fra, vides ikke? - Måske fra kirkerne i Aldenswort eller Kotzenbul i Ejdersted?

Anekdote fra smedjen i Bedsted 1936
”Jeg vil gerne fortælle om en lille tildragelse, som min far, Hans Peter Carl Petersen, har fortalt
mig mange gange. Den stammer fra hans læretid i Bedsted hos smed Alfred Løbner.
Af min fars soldaterbog fremgår det, at han kom i lære hos Løbner fra den 14. nov. 1936 og fra
sin læretid fortæller min far, at Bedsteds kirkeklokke en gang var revnet, og at man derfor havde
hidkaldt en svejsemester fra København for at udbedre skaden.
Svejsermesteren fortalte, hvad der skulle ske med klokken, og mens bålet varmede kirkeklokken
op til den rette temperatur blev der af fru Løbner serveret hjemmelavet øl.
Far skulle imens passe varmen i essen. Svejsemesteren var meget tørstig, så da han fik sin kande
øl, satte han den for munden, drak og tømte den, hvorefter øjnene rullede et par gange rundt i
hovedet på ham og så tiltede han stille om.
Far måtte så sammen med Alfred Løbner selv ordne klokken, for der lang tid før svejsemesteren
igen kom til sig selv.”
Kilde:
• Birgitte Borchart, Tjørnevej 4, Toftlund. Anekdoten er tilsendt Henning Haugaard i anledning af en
omtale i JydskeVestkysten, den 21. maj 2009, angående et besøg fra Garijp i Holland for at se og høre
kirkeklokken i Bedsted.
Oplysning:
• Hans Peter Carl Petersen blev født i Arndrup 17. aug. 1919 og døde 11. aug. 2008 i Rødding. Han var
smed i Københoved og søn af landmand i Arndrup, Nicolaj Petersen og Nicoline Frost. Kirkebogen for
fødte i Bedsted.
• Tiltede = faldt om
• Se også varslet om kirkeklokken side 620. Her er der en uoverensstemmelse om hvilket år klokken blev
repareret i smedjen hos Alfred Løbner.
• I 1950-erne kørte der en radioserie om: ”Lyden af danske kirkeklokker”. En aften handlede det om
klokken i Bedsted, hvor man i radioen hørte en lydoptagelse af klokken samt dens historie.

