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Forsidebilledet 

 
viser et postkort af Kirkegade i Bedsted sidst i 1920-erne. Postkortet er afsendt fra 
Marie Nyrup til Margrethe Andersen, Toftvang til hendes 14 års fødselsdag. 
Billedet er muligvis fra 1927. Postkortet er lånt af Jørgen Bendorff, april 2015 
 
 

Meddelelser 
 
Dette nummer af Brudstykker af Bedsted sogns Historie indeholder flere artikler 
med tilknytning til Første Verdenskrig samt breve fra nogle af krigsdeltagerne. 
Desuden er der en længere artikel om tilvirkning af uld og linned i gamle dage 
samt om hvordan kæmningen specielt foregik i Bedsted sogn. Artiklen er hentet 
fra bogen: Landbokvinden af Ole Højrup. 
Og til sidst er der nogle mindre artikler om bl.a. sognets to domænegårde, om 
Johannes Enemark, der omkring 1923 køber en bil samt en tale, der blev holdt af 
Flemming L. Toft ved elevtræffet 20. maj 2006. 
Hermed ønsker jeg alle læserne en god læselyst samt en god jul. 

 
Kolding, november 2017 

 
     Med venlig hilsen 
     Henning Haugaard 
 
 
     ISSN: 1903 – 8828 
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Konfirmandbillede 1950 
 

 
Konfirmanderne i Bedsted kirke 26. marts 1950. Fra venstre sognepræst Harald 
Lindberg Andersen med sine to døtre Agnethe og Merethe foran. Derefter Kaj 
Hybschmann, Frede Wilkens, Aage Christensen, Viggo Brodersen, Hans Petersen 
og Eskild Langelund. Siddende: Emma Hinrichsen, Grethe Popp, Birgit Wind, 
Andrea Nielsen og Cathrine Nielsen. 

 

Konfirmandbillede 1967 
 

 

Konfirmanderne i Bedsted kirke den 30. april 1967. Bagerst fra venstre ses: 
Martin Christensen, Gunnar Hybschmann, Kurt Jensen, Kjeld Thomsen, Hans 
Hattesen, Andreas Hattesen og Henning Brodersen. 2. række: Pastor Poul 
Andersen, Erling Knudsen, Andreas Have, Birthe Laugesen, Gerda Johannsen og 
Helle Schultz. Siddende: Johanne Larsen, Agnes Andersen, Tove Erichsen, Gerda 
Hansen og Ellen Hansen. Samme år konfirmeredes i Bovlund kirke: Else Marie 
Eskildsen og i Den Apostolske kirke i Bedsted: Søren Bahnsen. 
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Krigsfangelejren ved Øster Terp 
 
I årene under den Første Verdenskrig lå der ved sogneskellet mellem Bedsted og Bovlund en 

krigsfangelejr, der havde plads til 500 krigsfanger og 50 tyske fangevogtere. De første krigsfanger 
ankom til lejren i april 1915. Det var russiske krigsfanger. Senere blev lejren udskiftet med 500 
franske krigsfanger og senere igen husede fangelejren 250 engelske krigsfanger. Før krigens 
afslutning blev fangelejren belagt med tyske straffefanger, desertører og militærnægtere. 

I øvrigt kan der læses mere om krigsfangelejren i Øster Terp i hæfte 6 side 178-181. 
 

 

Der findes ingen tegning af fangelejren i Øster Terp/Bovlund. Derimod 
findes ovenstående tegning af krigsfangelejren i Løgumkloster, som 
blev tegnet af den franske krigsfange, Jules Eyrolles, efter af han 
deserterede fra lejren sommeren 1915. Efter sigende skulle lejren i 
Løgumkloster ligne fangelejren i Øster Terp. 
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To store køkkengryder, der blev brugt i fangelejren. Her er de anbragt 
på den samme mark hvor krigsfangelejren i sin tid lå. Lige siden lejren 
blev nedlagt har karrene været anbragt ved et hus i Bovlund. Karrene 
blev i anledningen af markvandringen sat ud på marken for at 
illustrere stedet, hvor lejren lå. Billedet er taget i forbindelse med 
markvandringen i Bovlund den 11. juni 2013. Også skiltet viser, hvor 
krigsfangelejren lå i krigsårene. 

 
 

 

Kort over området syd for Bovlund og Bovlundbjerg og tæt ved 
sogneskellet til Bedsted med en angivelse af hvor krigsfangelejren lå i 
årene 1915-18. Marken, hvor krigsfangelejren lå, er markeret med blå 
cirkler. Til højre for lejren ligger Højholm, der er en mindre bakkeø, 
men som i vore dage på det nærmeste er bortgravet. 
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Billede af en del af det store 50 mands vagtmandskab fra krigsfangelejren ved 
Øster Terp. Officererne er her blevet fotograferet foran Bedsted Kro i forbindelse 
med et besøg. Billedet er fundet blandt Andreas Haugaards efterladte 
soldaterbilleder. 

 
 

 

Eksempel på en passerseddel til en krigsfangelejr. Denne passerseddel 
havde gyldighed for adskillige krigsfangelejre i hele Slesvig-Holsten for 
byggetekniker Johannes Plambeck. Sedlens tekst lyder: Hiermit wird dem 
Bautechniker Herrn Johannes Plambeck von der Firma Jürgen Brandt, 
Rendsburg, die Erlaubnis erteilt, die Gefangenenlager Winnert, 
Süderzollhaus, Tingleff, Jarplund, Lügumkloster, Wittorferfeld, Wasbeck 
Gabel, Sommerstedt (Bjerndrup), Gettorf, Holebüll, Osterterp, Hoirup II, 
Hahnöfersand, Ullermühle, Bimöhlen, Kaltenkirchen, Wiedenborstel zu 
Betreten. Underskrift. For neden til venstre ses et stempel for Inspektion der 
Kriegs Gefangenen-Lager IX. A.K. J. Nr. 4084. Passersedlen er lånt fra 
Jørgen Bendorff, Tønder. 

 
   

Kilde:  
• Se mere om krigsfangelejren i Bedsted sogns historie, nr. 6, side 178-181. 
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Krigsdeltagere med tilknytning til Bedsted sogn 
 

På mindestenen på Bedsted kirkegård over faldne i 1. Verdenskrig er der 22 navne. Det var dem, 
der ved dødstidspunktet havde bopæl i Bedsted sogn. Derudover var der 15 andre, der enten var født 
eller på anden måde havde tilknytning til Bedsted sogn. Også disse er medtaget i nedenstående liste. 

Listen over faldne med relation til Bedsted sogn er hentet fra ”Database over faldne soldater i 
krigen 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland”.  Databasen er udarbejdet af Arkivet på 
Sønderborg Slot, en frivillig arbejdsgruppe samt Museum Sønderjylland. 

Nedenstående liste indeholder 37 personer.  
 
Navn og bopæl Født Død År Militære oplysninger og bemærkninger Beds. 
Søren Andresen 
Øster Terp, 
Bedsted sogn 

Sønder 
Sejerslev i 
Emmerlev 
1. dec 1884 

Hériménil  
i Frankrig  
5. sep 1914 

29 1. Regiment, 3. Kompagni, Garde-ersatz. Wehrmann - Blev 
indkaldt 4. August. Døde af sine kvæstelser efter artilleriskud i 
hovedet. Ifølge Marselisborg død i Luneville. Mindeblad over 
ham på Rigsarkivet i Aabenraa - Nr. 150 i Marselisborg 

x 

Peter Bundtzen, 
Sivkro, Bedsted 
sogn 

Langstedt, 
Kreis 
Slesvig  
26. sep 1889 

Grodno i 
Rusland  
3. sep 1915 

25 89. Regiment. Landwehr Infanterie, Ersatz-reservist. 
Maskingeværskytte - Døde af sine kvæstelser 

x 

August 
Friedrich Carl 
Friedrichsen, 
Bedsted 

Bedsted  
21. jul 1892 

Cravaneon, 
Ferme i 
Frankrig 3. 
jun 1918 

25 210. Regiment, 11. Kompagni. Musketér, Reserve-infanteriet - 
Døde af sine kvæstelser 

x 

Thomas 
Friedrichsen, 
Bedsted 

Bedsted  
12. feb 1891 

Nenin i 
Frankrig  
2. dec 1914 

23 3. Regiment, 2. Kompagni, Garderegiment zu Fuß - Døde af 
sine kvæstelser på feltlazaret nr. 3 i Nenin  

x 

Andreas Gram, 
Mårbæk 

Mjolden 17. 
feb 1889 

Moislains ved 
Peronne eller 
Clery i 
Frankrig  
1. sep 1916  

27 1. Regiment, 10. Kompagni. Garderegiment zu Fuß. Reservist - 
Døde af sine kvæstelser dagen efter at han blev såret. Begravet 
på kirkegården i Moislains - Nr. 944 i Marselisborg - Nævnt på 
mindesten i Mjolden 

x 

Wilhelm 
Friedrich 
Johan Hagen, 
Flottbeck, 
Hamborg 

Belsch i 
Mecklen-
burg 
8. jan 1871 

Arndrup 
Mølle, 
Bedsted 
23. maj 1917 

46 Landsturmer. Dragoner - Døde mellem 22. og 23. maj 
1917, da han ”durch ertrinken bei Arndorf Mühle 
verstorben sei” (Bedsted kirkebog) 

 

Andreas 
Hansen, 
Arndrup, 
Bedsted sogn 

Gallehus, 
Møgel-
tønder 13. 
jul 1890 

Heide ved 
Berlin  
10. nov 1918 

28 Ersatz Train Bataillon nr. 9. Gefreiter (Kilde: DBR). Død 
af sine kvæstelser ved en jernbaneulykke i Berlin på 
vejen hjem fra Krigen. Nr. 1023 i Marselisborg. 
Zinkkisten med liget blev ført til Bedsted, hvor han blev 
begravet  

x 

Hans Hansen, 
Gravlund, 
Bedsted sogn 

Sønder-
balle ved 
Flensborg 
10. jan 
1889  

Kranastow i 
Rusland  
5. aug 1915 

26 3. Regiment, 1. Kompagni. Garde- grenader - Døde af 
sine kvæstelser. Nævnt på mindesten i Løgumkloster, 
hvor dødsdatoen dog er 3. august 

x 

Heinrich 
Hansen, 
Gravlund, 
Bedsted sogn 

Sønder-
balle ved 
Flensborg 
3. mar 
1892 

Leer i 
Ostfries-
land, 
Tyskland 
9. jul 1915 

23 163. Regiment, 2. Kompagni. Chauffør og musketér - 
Død af hjertesvækkelse på lazaret. Begravet i 
Løgumkloster - Nr. 1165 i Marselisborg 

x 

Ludwig 
Hansen, 
Abild 

Mårbæk 
19. dec 
1893 

Verdun, Fort 
Donaumont i 
Frankrig  
16. okt 1916 

23 84. Regiment. 10. Kompagni. Musketér - Nævnt på 
mindesten i Abild. Mindeblad om ham på Rigsarkivet i 
Aabenraa - Nr. 1231 i Marselisborg 

 

Thomas 
Christian 
Hansen, 
Branderup 

Øster Terp 
22. nov 
1896 

Københoved
Skrave sogn 
13. sep 1916  

19 66. Regiment. Ersatz-kompagniet. Rekrutdepotet - 
Afdøde blev ”als Fahnenflüchtiger erschossen” i 
Københoved. Begravet i Toftlund 
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Andreas 
Richard 
Haugaard, 
Bedsted 

Bedsted  
2. apr 1899 

Pinón i 
Frankrig  
27. jul 1918 

19 3. Maskingeværskytte - Døde af sine kvæstelser på 
feltlazaret i Pinón - Nr. 1311 i Marselisborg  

x 

Peter 
Frandsen 
Højrup, Hyrup, 
Bevtoft sogn 

Bedsted 
Bjerg 13. 
jul 1877 

Hyrup, 
Bevtoft sogn 
25. maj 1920 

42 323 Regiment. 13. Ersatz Bataillon. Landwehr Brigade. 
Gefreiter Der Landwehr - Død af lungebetændelse. Blev 
fritaget for krigstjeneste og hjemsendt 1917 som invalid 

 

Hans Peter 
Holm 

Abild 19. 
sep 1898 

Hollebecke i 
Flandern, 
Belgien 21. 
mar 1918 

19 76. Regiment. 2. Kompagni. Reserveinfanterist. 
Musketér - Døde af sine kvæstelser. Blev begravet på 
krigskirkegården i Menen i Belgien, Blok L grav 1250 
(V0821721) - Nr. 1397 i Marselisborg 

x 

Hans 
Rasmussen 
Holm, Arndrup 

Arndrup 
30. dec 
1896 

Paschendale, 
Flandern i 
Belgien 5. 
okt 1917 

20 M.-G.-Ss Abteilung 35. 1. Kompagni. Skytte - Døde af 
sine kvæstelser efter et granatnedslag - Nr. 1398 i 
Marselisborg 

x 

Laust Rhode 
Jensen, 
Mosbøl, Øster 
Højst 

Bedsted 
30. sep 
1876 

Concieres 
Epinoz i 
Frankrig 14. 
maj 1918 

41 209. Regiment. 3. Kompagni. Landsturmmann - Nævnt 
på mindestenen i Øster Højst 

 

Christian 
Paulsen 
Jepsen, 
Arndrup 

Arndrup 
19. aug 
1897 

Tataranu i 
Rumænien 
13. jun 1917 

19 2. Regiment. 12. Kompagni. Grenader. Füsilier - Krigens 
strabadser gjorde ham syg og han døde 6 uger senere af 
en nyrebetændelse på feltlazaret 98 - Nr. 1715 i 
Marselisborg 

x 

Fedder Jepsen, 
Gravlund 

Løgum-
kloster 23. 
sep 1886 

Frankrig  
8. dec 1917 

31 99. Regiment. 10. Kompagni. Infanterist. Musketér - 
Døde af sine kvæstelser på Feltlazaret 276 i Frankrig. 
Kors over ham på krigskirkegården i Quievy (1. WK) i 
Frankrig, række E, grav 26A (P2018040) - Nr. 1717 i 
Marselisborg - Liget blev af faderen hentet hjem og 
begravet i Bedsted 15. februar 1917 

x 

Peter Jessen, 
Øster Terp 

Øster Terp 
30. okt 
1888 

Stochod i 
Rusland  
27. aug 1916 

27 31. Regiment. 7. Kompagni. Landwehr-infanterist. 
Gefreiter - Døde af sine kvæstelser - Nr. 1801 i 
Marselisborg 

x 

Hans 
Johannsen, 
daler 

Gravlund 
30. jun 
1899 

Sechelles i 
Frankrig 11. 
jun 1918 

18 Mindet på familiegravstedet i Daler. Faderen faldt 3 uger 
senere i Rusland - Nævnt på Mindetavle i daler - Nr. 
1815 i Marselisborg 

 

Marius Nissen 
Jørgensen, 
Horsbyg, Egvad 

Bedsted 
13. okt 
1890 

Lubliner-
strasse i 
Polen  
19. aug 1915 

24 31. Regiment, 4. Kompagni. Infanterist. Ersatz-reserve, 
Bataillon 31, Reservist. Gemeiner - Døde af kolera på 
lazarettet og blev begravet 20. august på kirkegården i 
Lublinerstrasse. Nævnt på mindesten i Egvad - Nr. 1990 
i Marselisborg 

 

Jep Lorenzen 
Knudsen, 
Bedsted 

Alslev, 
Øster Højst 
sogn 3. feb 
1887 

Azannes i 
Frankrig  
2. maj 1916 

29 73. Regiment. 8. Kompagni. Reserve-infanterist. 
Landsturm-rekrut - Døde af sine kvæstelser på feltlazaret 
2 IV i Azannes nord for Verdun - Nr. 2096 i 
Marselisborg 

x 

Martin Jensen 
Knudsen, 
Bedsted 

Bedsted 
17. okt 
1897 

Moyenne-
ville i 
Frankrig  
6. jul 1918 

19 452 Regiment. 11. Kompagni. Infanterist. Musketér - 
Døde af sine kvæstelser. Ligger begravet på 
krigskirkegården i Neuville, St. Vaast i Frankrig, Blok 3 
grav 867 (N0985782) - Nr. 2101 i Marselisborg 

x 

Wilhelm 
Andresen 
Lausten, 
Bedsted 

Abild  
22. okt 
1892 

Bauki i 
Rusland  
19. aug 1915 

22 84. Regiment. 10. Kompagni. Infanterist. Musketér - 
Døde af sine kvæstelser - Nr. 2291 i Marselisborg 

x 

Cornelius 
Lorenzen, 
Lendemark, 
Bylderup 

Gravlund 
9. apr 1892 

Blaches  
20. jul 1916 

24 31. Regiment. 5. Kompagni. Infanterist. Gefreiter - 
Nævnt på mindetavle i Bylderup kirke - Nr. 2349 i 
Marselisborg 

 

Christian 
Jensen 
Løbner, 
Fogderup  

Bedsted 
22. maj 
1898 

Fogderup x. 
x. 1920 

22 Blev syg af en kronisk nyresygdom. Kom hjem på orlov. 
Da gendarmen kom for at kontrollere, om han var 
stukket af over grænsen, var han allerede død af sin 
sygdom 
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Johannes 
Jessen Løbner, 
Fogderup 

Bedsted 
15. apr 
1893 

Moulin i 
Frankrig  
6. jun 1915 

22 Nævnt på mindesten på Ravsted kirkegård - Nr. 2454 i 
Marselisborg 

Peter Nielsen 
Løbner, 
Fogderup 

Bedsted 
11. okt 
1891 

Bertincourt i 
Frankrig 1. 
sep 1916 

25 Gefreiter. Kurze Marine-Kanonenbatterie nr. 9 - Blev 
såret i hovedet af en geværkugle på vej efter dagens post, 
ligesom han skulle hjem på orlov. Døde efterfølgende. 
Blev 4. sep begravet på Feldkirkegården, 12q i 
Bertincourt - Nævnt på mindesten på Ravsted kirkegård - 
Nr. 2455 i Marselisborg 

 

Hans Lorenzen 
Mathiesen, 
Klovtoft 

Bedsted 
10. aug 
1895 

Sieniawka i 
Rusland  
18. okt 1916 

21 91. Regiment. 7. Kompagni. Infanterist. Musketér - 
Nævnt på mindesten på Hellevad kirkegård - Nr. 2530 i 
Marselisborg 

 

Asmus 
Paulsen, 
Mårbæk 

Mårbæk 3. 
sep 1895 

Sedan i 
Frankrig  
8. jan 1916 

20 35 Regiment. 9. Kompagni. Füsilier - Død af tyfus på 
krigslazaret II - Nr. 2980 i Marselisborg 

x 

Hans Christian 
Paulsen, Borg, 
Brede 

Øster Terp 
3. aug 
1885 

Mittelkerke i 
Belgien  
1. nov 1914 

29 85. Regiment. Infanterist. Wehrmann - Indkaldt 6. aug 
1914. Såret 24. okt 1914. Døde efterfølgende af sine sår 
på et lazaret i Fauvand. Blev begravet ved indgangen til 
byens kirke. Nævnt på mindesten på Brede kirkegård. 
Mindeblad på Rigsarkivet i Aabenraa - Nr. 2984 i 
Marselisborg 

 

Hans Bonnick 
Petersen, 
Bedsted 

Bedsted 
16. maj 
1893 

Perronne 
ved Somme i 
Frankrig  
3. nov 1916 

23 3. Regiment. 6. Kompagni. Garde Regiment zu Fuß. 
Landsturmmann - Han fik ved Perronne en granatsplint i 
hovedet og døde straks af sine kvæstelser. Blev begravet 
samme sted 

x 

Lorenz 
Andreas 
Petersen, Øster 
Terp/Visbjerg 

Øster 
Gasse, 
Skærbæk 
6. mar 
1895  

Beaumont 
ved Verdun i 
Frankrig  
20. sep 1917 

21 35. Regiment. 9. Kompagni. Füsilier - Ifølge mindesten i 
Skærbæk død ved Verdun. Mindegudstjeneste over ham 
afholdt i Nr. Løgum kirke. Nævnt på mindetavle i Nr. 
Løgum - Nr. 3167 i Marselisborg 

x 

Johan Rose Freidrichs-
feld 27. jan 
1888 

Plancourt i 
Frankrig  
23. apr 1917 

29 Var søn af tidl. lærer Rose i Øster Terp   

Willy 
Friedrich 
Reiner, 
Gravlund 

Aue Zetz, 
Sachen-
Altenburg 
10. aug 
1892 

Mons 
(Mans) i 
Frankrig  
7. okt. 1914 

22 163. Regiment. 11. Kompagni. Infanterist. Gefreiter - 
Døde i fransk fangenskab af sine kvæstelser. Ligger 
begravet på krigskirkegården i Le Mans i Frankrig, Blok 
A grav 7 (F1776307)  

x 

Richard Franz 
Georg 
Sommer, Øster 
Terp 

Ruhlsdorf, 
Kreis 
Teltow 12. 
nov 1893 

Verdun i 
Frankrig  
2. aug 1917 

23 394. regiment. 1. Kompagni. Infanterist. Musketér - 
Døde af sine kvæstelser 

x 

 

    Mindestenen på Bedsted kirkegård 
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Kilde:  
• ”Database over faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland”. Databasen er udarbejdet af 

Landsarkivet for Sønderjylland, Sønderborg Slot samt en frivillig arbejdsgruppe & Museum 
Sønderjylland. Databasen indeholder pt. 6034 døde. 

• Uwe Schärff. Genealogische Gesellschaft Hamburg e. V.: Tilsendte oplysninger fra sep 2005 om 
følgende 4 faldne: Martin Knudsen, Hans Peter Holm, Fedder Jepsen og Willy Reiner.  

Oplysning: 
• Alle de faldne på listen er nævnt på en mindeplade i Braine i Frankrig 2013 med undtagelse af Wilhelm 

Hagen og Peter Højrup. 
 
 
 
 

Kronik om Bonnik Petersen 
Af pastor Nic. C. Nielsen 

 

Menneskelig talt var vi foranledningen til deres forbindelse. Thi uden hans brud var bleven vor 
husfælle og des årsag kommen til byen, havde de to næppe lært hinanden at kende. Og jeg stakkel, 
der skriver dette, kom endda uden at ane eller at ville det, til at forstyrre dem i et af de øjeblikke, der 
for et ungt par, der elsker hinanden i tugt og ære, er et af de vigtigste. At han holdt an om hendes 
hånd, skete en sommer-aftenstund i toften bag præstegårdens have, hvor den brede eg står i diget og 
skygger endnu fra Nicolai Brorsons tid. Skjult for dem, og de for mig, gik jeg spadserende i haven 
og jagede dem fra hinanden ved min intet anende rømmen. Hjerterne var imidlertid, til trods for 
forstyrrelsen, bleven enige, og nu udviklede det unge kjærligheds liv sig for vore øjne og til vor 
glæde. Thi de passede godt til hinanden, elskede begge herren oprigtig, og forældrene på begge 
sider gav med glæde deres samtykke og velsignelse til pagten. 

 
     Når han så kom kørende med de små raske brune - siden deres karl havde fået en anden plads, 
var han bleven sin faders brødvognskusk, - så knaldede han lystigt med pisken, når han nærmede 
sig vor haves træer, for at hans hjertenskær i køkkenet, smilende kunne fange et glimt af ham, når 
han kørte forbi indkørslen til vor gårdsplads. 

Men - som sagt - de ejede begge noget bedre end deres gensidige tilbøjelighed til hinanden og 
uden dette, ville de aldrig have ønsket at vandre gennem livet sammen. Og med en hel lille flok af 
kære unge af begge køn delte de dette syn. Det var en herlig tid for mange unge i Bedsted sogn i 
disse år. 

 
     Men da slog bomben ned, som ødelagde idyllen. Krigen kom - Men den åbenbarede tillige og 
fordybede og rensede her som andre steder gudsforholdet både hos gamle og unge. Det var dog nok 
først i begyndelsen af året 1915 at Bonnik blev indkaldt. Til et grenaderregiment i garden. Først lå 
han i Spandau, senere i Berlin; i alt tog hans uddannelse et års tid. 

Bedrøvet var han særlig over kammeraternes ugudelighed. En søndag klager han over, at han var 
den eneste af kompagniet, der frivillig var i kirke. Nogle mente letsindigt, at når de i krigen faldt for 
fædrelandet, var himlen dem vis, og indtil den tid ville de nyde livet så godt som muligt - Især 
smertede det ham at se, at de fra krigsskuepladsen hjemvendte ikke var bleven bedre, men snarere 
mere forhærdede. 
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En Gefreiter af den art, sagde i Spandau, da han så Bonnik læse i biblen, at når han først kom i 
felten, ville dette nok høre op; han ville da indse, at dette med kristendommen alt sammen var 
ingenting - Og man deler vor unge vens harme, når han senere fra skyttegravene må fortælle om 
kammerater, der, frelste af stor fare, tilstod, at de i farens øjeblik havde bedet, og at det havde 
hjulpet, thi det var gået dem godt, men så tilføjede: ”Men det var vel også gået godt uden bøn”. (Der 
ser man, hvad nød-kristendommen er værd, og hvad herren må lade sig byde!). 

Des mere glædede vor Bonnik sig, når han fandt en sjæl, der ville læse hans blade og bruge hans 
bibel, hvad enten så vedkommende talte dansk eller tysk, var protestant eller katolik. 

Men Herren har øje med sine børn og ynkes over deres nød. Han hørte vor vens indstændige bøn 
og lod ham finde ligesindede, der fuldt ud delte hans tro. I Spandau blev han således bekendt med 
kammeraten L, der blev hans trofaste ven og broder. L var en intelligent fyr, flink soldat og ærlig 
kristen. Han fik snart flere udmærkelser og blev underofficer. Som sådan har han deltaget i de hårde 
slag ved Somme, hvis rædsler efter hans breve spotter al beskrivelse. Desværre skiltes de to venner 
ved, at L kom i felten langt tidligere end Bonnik. Men i kærlig korrespondance er de vedbleven at 
stå med hinanden indtil enden. 

Erstatning for sin ven L fik Bonnik, da han fra Spandau blev forflyttet til Berlin. Her havde han 
de dejlige søndage i Wilhelmstrasse, som han, selv skal fortælle om: 

 
                Berlin, den 28. oktober 1915  

”Vi samles en lille flok på 60- 80 soldater. Herren ske tak, at vi sådan må opbygges 
sammen og tale med hinanden om hans ord og om de underlige veje, han fører os på. Altid 
må vi erfare, at Jesus er den stærkeste og hjælper os i alt, hvad der møder os. 
Ja, herren velsigne i nåde disse timer, at der også ved dem måtte vindes sjæle for ham! Vi 
har en pensioneret oberstløjtnant som leder; en Zahlmeister og flere Feldwebler er 
sælvanlig også til stede, og det er ikke som når man på kasernegården skal have med dem 
at gøre - Efter møderne har vi bedemøde, hvor der bliver bedet med og for søgende sjæle. 
Sidste søndag kom en Feldwebel, som også ønskede vejledning til Jesus. 

 

 

Et feldpostkort som Bonnick Petersen sendte hjem til sin bror, Johannes Petersen 
i Bedsted, dateret 6. januar 1916. Kortet er tydeligt et fotografi, så mon ikke også 
Bonnick selv er med på billedet! 
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Hvorledes kan man andet end glæde sig, når man ser en synder søge fred, thi han skal 
visseligen finde den, i Jesu blod - Herren velsigne fremdeles sit eget arbejde blandt 
soldaterne; endnu er det så få, der vil høre om ham - - ”. 

 
Men også disse dejlige sammenkomster fik en ende for vor ven, da han i begyndelsen af året 

1916 skulle i felten. Skilsmissen var for ham meget vemodig. Men ellers ”drog han glad sin vej”. 
Han vidste, at kuglerne var i herrens hånd. Og skulle han falde, kom han til Herren, hvor al nød var 
til ende. Hvad der lå ham på hjerte var, at han måtte være en Kristi stridsmand og føre andre til 
ham. 

Det var i slutningen af februar 1916, at hans trop rykkede ud. Rejsen gik til Frankrig, til 
omegnen af Roan. Også her var herren venlig mod sit barn. Bonnik skrev den gang, de havde det 
helt godt, havde indkvarteret sig på en forladt "Villa H" Navnet var selvfølgelig finere end boligen. 
Men de led ingen nød - Og Herren bønhørte også her hans bøn. Han fik straks en troende 
sidekammerat. 

I skyttegravene kom han i slutningen af april 1916. Atter erfarede han Herrens godhed. Han 
havde tænkt sig det værre end det var. Og igen fandt han to kære troende kammerater, brødre i 
Herren fra møderne i Wilhelmstraße i Berlin. 

 
 
Anetavle for Hans Bonnick Petersen 
 
Bonnick Petersen (1812-1891), tømrer og snedker i Ravsted. Gift 3. gang 1861 med Gunder Vedsted (1822-1879) 
│ 
Peter Christian Petersen (Ravsted 1863-1938), bager i Bedsted fra 1891-1930, først på adressen: Tjørnevej 1, fra 1909 
på adressen Kirkegade 7. Gift 1. gang 1892 med Metha Johanne Theodora Hansen (Odense 1871-1897) 
│___________________________________ 
│   │  
Hans Bonnick Petersen (1893-1916) Gunder Marie (1894-) ~ Johan P. Jepsen (1892-) 

 
 

      Et herligt brev sendte Bonnik mig fra skyttegravene den 10. maj 1916, som læseren skal høre:  
 

"Sidder nu her ved min understand, som er 12 meter under jorden, og i den kan man sove 
rolig for granaterne, men i fare er man jo dog altid; dog har dette mindre at betyde, thi 
uden guds vilje kan dog intet skade mig, og er det hans vilje anderledes, så ved jeg, at, om 
også en kugle rammer mig, vil han føre mig gennem dødens skyggedal hjem til 
herligheden, hvor der ikke er krig og nød mere - Jeg er her rigtig glad og veltilfreds, thi 
jeg ved, at jeg er der, hvor Herren vil have mig, og han har nu ført mig sammen med de 
kære troende brødre, og vi kan tale sammen og dele guds ord med hinanden og bede. Det 
giver kraft og mod til, med ham at vandre videre, om det også tit ikke er så rart. Når man 
kun vender blikket mod Jesus og mindes, hvad han har måttet tåle, da han vandrede på 
jorden, så er det heller ikke så svært, om også vi ikke altid kan vandre på roser - Herren 
give os kraft til at følge i hans fodspor og være til velsignelse for hans sag. Der hersker 
stort mørke her blandt vore krigere. Måtte Jesus dog få lov til at drage ind i mange 
hjerter. O, om de vidste, hvilken lykke det er, at vide sin synd forladt og at kunne gå til 
gud med alt og tage alt af en kærlig faderhånd, da ville der ikke være så megen 
utilfredshed og knurren. Herren ser dog alt, og hans hensigt er dog kun at frelse 
mennesker; gid at vore folk ude og hjemme ville bøje sig for ham, da ville også freden ikke 
være fjern. 
Vi ligger her 180 meter over for fjenden, men kun artilleriet er i virksomhed”. 
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      Efter at have deltaget i de hårde slag ved Somme oplevede Bonnik en dejlig orlov i juli måned. 
Hans brud havde imidlertid efter, at vi havde forladt Bedsted, taget en plads i et andet troende 
præstehjem på Slesvigs Vestkyst, hvor hun gerne var. Vi hørte jævnlig fra dem begge. Hans 
prospektkort var enten militærgrupper eller scener fra krigsskuepladsen eller smukt stiliserede 
bibelsprog som: ”Jeg opløfter mine øjne til bjergene, hvorfra skal min hjælp komme? (palme 
121,l)” - eller ”Send dit lys og din sandhed, at de må ledsage mig (salme 43,3)”.  
 
     Hendes kort var fredelige billeder fra hendes hjemegn; Moderen levede som gårdmandsenke i 
Holsted i Jylland. Snart sendte hun et dejligt hedelandskab med tilsvarende vers af H.C. Andersen; 
så atter den bekendte Tirslund Sten, eller den gamle Bispestue i Ribe. Den kære pige havde et godt 
blik for det originale og ejendommelige - Deres billeder sidder side om side sammen i mit 
krigsalbum, ligesom deres breve ligger bundne sammen i en lille pakke med påskrift: Bonnik og 
Karoline - For mig hørte de to sammen. 
      
     Efter den korte hvile hjemme i juli måned måtte vor kære unge ven igen i ilden. Han skrev da 
den 9. oktober 1916:  
 

”Vel er det ingen rar tanke igen at måtte ind i dette frygtelige slagteri, men vil Gud det, så 
vil han også give kraft dertil. For farer tør vi ikke frygte, når vi ved os bjærget i Jesu 
arme, men hvad man der alt må se, virker alt for tungt på nerverne. Nu, jeg lægger alt i 
herrens hånd, han fører det således, at alle ting ”må til gavn os dog tjene til sidst”. 
 

Så var det den 1. november 1916 at Bonnik skrev følgende:  
 

”Er det herrens vilje at hente mig hjem, så tør jeg Gud være lovet synge: Jeg dør kun for 
evigt at leve! - Han vil lede mig gennem dødens skyggedal til Kanaans kyst”. 

 
 Tre dage derefter havde han nået den. Hans fader meldte mig da: ”Vor kære søn, Bonnik er 

falden den 3. november 1916 ved Peronne. Vi havde i går det sørgelige budskab fra hans 
kompagnifører og fra hans troende kammerat H. Han havde fået en granatsplint i hovedet og var 
straks død en smertefri død og blev begravet samme steds.  

Det var jo for os og hans kære brud en stor skuffelse. Dog ved vi, at herrens veje ikke er vore 
veje, men dog altid de bedste, og at han nu har stridt den gode strid, fuldkommet løbet og bevaret 
troen, og at han må hvile hjemme hos vor kære frelser i herligheden, hvor der hverken er sorg eller 
nød eller krig eller død mere - Og vi vil sige: ”Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet! - 
Han ved, hvad der tjener os bedst”. - 

Og hans tapre kære brud gjorde trods skilsmissens tunge smerte, Brorsons ord til sit: Gud intet 
ondt bestemte, og intet godt forglemte, alt hvad han gør, er herligt gjort! 

En anden gang skrev hun: ”Jeg må ikke sørge som de, der ikke har håb - Vi tør ses igen”. Det var 
det sidste ord vi har sagt hinanden, da jeg tog afsked ved toget i Tønder. - Vi så endnu en gang fast 
og længe på hinanden, og med ordene: ”Vi ses igen, slap vi hinanden” - Efter brevets slutning 
tilføjer hun i marginen: ”Til foråret rejser jeg - om herren vil - hjem til moder! Jeg har intet at være 
her ude for længere”. - - Det kan man godt forstå. 

I vor haves østlige ende er der tvende mærkværdigheder. I forbigående sagt, er denne have anlagt 
ved året 1834 af daværende pastor Ulrik Sachmann Boesen, senere Slesvigs biskop. - Den ene 
mærkværdighed er en ø, en virkelig ø, der er alle børns og barnlige sjæles henrykkelse; den anden 
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mærkelighed består i en høj, der sikkert er lavet af jorden, som er kastet op af dammen omkring 
øen, for at fordybe og afrunde denne. På højen er der senere bleven plantet tre linde, der nu er 
anselige træer. Jeg har ladet en hvidmalet bænk sætte i stand, der skal stå under disse tre linde, og så 
snart vi har fred bære indskriften: ”Fredens Bænk 19xx”. Ak, gid den stod der snart - 

Da den kære Bonnik sidste gang var hjemme på orlov, var hans søsters forlovede, en ung 
gårdmandssøn Johan Jepsen fra Arndrup også hjemme. Og dennes søster atter var forlovet med en 
ung mand, der selvfølgelig også var i krigen. Alle de kære seks mennesker var unge, der oprigtigt 
elskede den herre Jesus. Jeg skrev da til en af dem: ”Når krigen er til ende, så skal I tre kære par 
komme tilsammen og besøge os, så kan vi sidde på ”Fredens Bænk”, glæde os med hverandre og 
takke herren!” - Ak bænken har endnu ikke fået sin påskrift, og af de tre kære brudgomme er den 
ene - vor kære Bonnik - falden og den anden savnet i næsten et halvt år, - men vi ”vil vort møde i 
himlen bestemme”. Og som jeg så tit har citeret fra prædikestolen: ”Det er en liden tid, så har jeg 
vundet, så er den ganske strid med et forsvundet, så kan jeg hvile mig i rosensale, og uafladelig min 
Jesu tale”. 

Men ikke blot med vor herre Jesus kan vi der tale, også med alle de kære forudgangne venner, 
der har elsket hans herlige åbenbarelse. Der vil være bedre at sidde sammen end på ”Fredens 
Bænk”. - - 

Men indtil den tid står vore kære hedengangne vens billede for os i en evig ungdoms glans. 
Ingen som helst fremtrædende plet eller skygge mispryder det. Han har, som hans fader med rette 
kan sige om sit barn, fuldkommet løbet og bevaret troen. Herrens navn være priset! 

 
Efterskrift af redaktøren: 

Den kære unge mands far har sendt mig det sidste brev, som sønnen har sendt hjem. Det lyder 
ordret således: 

 
Mine kære forældre og søskende. Guds fred i Jesu navn! Sidder nu i min hule, mens 
regnen suser og kan næppe holde papiret tørt. Vi kom i morges tilbage fra 
reservestillingen, hvor vi var to dage. Da har jeg ikke skrevet og nu havde jeg lige fået et 
brev til ende til min kære Kathrine, så måtte vi arbejde, og nu er vi pludseligen bleven 
alarmeret og færdig til ”Abmarsch”. Det kan jo lykkes, at vi ikke kommer bort, hvis der 
Ikke forefalder noget særligt, men jeg vil dog i al hast inden vi kommer af sted sende Eder 
et ord til beroligelse. Mine kære, det er ikke let. Jeg er så træt og slap, tror næppe jeg kan 
slæbe mig med, men jeg forlader mig helt på Jesus. Han kan give mig kraft, om det er 
hans vilje. Det er ikke til at udholde i denne jammer. To dage skal vi nu frem i kamp; hvor 
mange vil så være tilbage, men det gør intet, mine kære, jeg har min Jesus. Han er mig 
nok i liv og død. Han selv vil føre mig gennem dødens skyggedal ind i herligheden; o var vi 
blot der! Hvor langt herligere, mine elskede, at måtte være hos ham, hvem vor sjæl elsker 
højest. Der må vi snart mødes og der ikke mere behov at sørge for mig. Så mangen en 
ønsker sig død, og vi, der har vor synd forladt i lammets blod, kan også kun byde døden 
velkommen, thi den frier os fra mange, næsten uudholdelige ting hernede.  
Skulle det være herrens vilje, mine kære, at også jeg bliver herude, så ville jeg endnu 
engang tilråbe Eder alle et Lev Vel med Jesus. Snart ses vi igen, og det i forherliget 
tilstand. Hvilken lykke at være Jesu ejendom og vide sig bjerget i lammets blod, det 
dyrebare, der alene kan tvætte en synder ren. Hvis jeg skulle gå hjem til Jesus, da hils alle 
kære og vor slægt, at de dog også kommer på denne vej og vi snart må ses. Hils vennerne 
og levvel med Jesus. På gensyn her eller hisset. Jesus er med mig. 
Eders søn og broder  
Bonnik. 

 
     Ikke sandt, det er en afsked i Jesu navn. Så har det ingen nød. Vort lille blad går hver uge i flere 
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tusind eksemplarer ud til vore brødre ved hær og flåde. Mange af disse står i store kampe og er 
udsat for vældige farer. Kære sjæl, du som læser dette blad derude ved fronten, kan du skrive 
lignende hjem som hin unge mand. Thi da er du lykkelig, om end du falder; thi du havner hos Jesus. 
Men er dit svar et nej, da lad dig tilskynde af guds gode Helligånd, som også i nåde vil bruge de 
foranstående linjer, til med alle dine synder og sorger at kaste dig i Jesu blodige favn. Der er du 
godt gemt. Bertelsen. 

 
Kilde: 
• Materialet er lånt af Christian Petersen, Kolding i november 2012. Artiklen har været trykt i Bertelsens små skrifter: 

Det Gamle Budskab, søndag den 28. januar 1917, 5. årgang, nr. 4. 
Oplysning: 
• Bonnik hed i virkeligheden Hans Bonnick Petersen. Han blev født i Bedsted 16. maj 1893, søn af bager i Bedsted, 

Peter Chr. Petersen (1863-) og Metta Hansen. Hans Bonnick faldt 3. nov. 1916 i Peronne ved floden Somme. Han 
sendte i alt 35 postkort hjem fra soldatertiden.  

• Bonnicks halvbror Johannes Petersen (1901-) blev gift med Birgitte Johansen (1904-). Deres søn Christian Petersen 
blev købmand i Seest ved Kolding. Han havde i sine gemmer 35 postkort, som Bonnick Petersen havde sendt hjem 
fra krigen. Disse 35 postkort blev omkring 2013 givet til Henning Haugaard, der i 2017 afleverede dem til 
Sønderborg Slot. 

 
 

Breve fra Vestfronten af Jep Lorenzen Knudsen 
 
     Jep Lorenzen Knudsen blev født 3. februar 1887 i Hungerborg i Alslev, søn af Kristian og 
Cathrine Knudsen, Bedsted Mark. 
     Den 2. maj 1914 blev Jep Knudsen gift med Johanne Christine Kisbye fra Sofiedal. De fik 
sammen datteren: Käthe Knudsen, født 15. juli 1915. 
     Jep Lorenzen Knudsen blev indkaldt som rekrut i Schleswig. E 84. Rekrutendepot den 9. februar 
1915. Den 26. juni 1915 forflyttedes han til adressen: 10. Res. Armee-Korps. 19. Res. Div. Res. 
Regt 73. 8. Kompagni.  
     Den 10. april 1916 skriver Jep L. Knudsen brev til sin bror Jens Knudsen (1874-). Brevet er 
skrevet på tysk og lyder: 
 

„Lieber Bruder.  
Für deinen Lieben Brief, den ich gestern empfangen habe, meiner innigsten danke, und 
ich sehe daraus das du wieder zuhause sind, und das freut mich sehr, denn bei der Front 
da ist es nicht immer so schön. Lieber Bruder, wir liegen ja hier in Frankreich in solche 
Erdhütten, die wir selbst gebaut haben. Es geht ja bös hier. Gestern Abend haben wir 
Handgranaten in der vorderste Linie gebracht, das war fast nicht durchzukommen für 
Artilleriefeuer, ja Lieber Bruder wenn der Schreckliche Krieg doch bald ein Ende hätte. 
Vorgestern hab ich 1 Paket erhalten von H.T. Heinsohn von Buzholm, und 1 Brief, die 
Schrieb das du da war mitunter bei den Gefangenen. Lieber Bruder das war ja sehr 
Traurich das deine Frau so schnell weg musste von dir und deine kleine Kinder, wer hätte 
das gedacht, aber der Tot kommt ja so unverhofft. Das ist doch gut das Mutter und 
Grethe (søsteren Margrethe) bei dir ist und bei deine kleine Kinder, das ist doch gut, dass 
Mutter wieder gesund ist. 
Lieber Bruder ich sehe mich auch nach Hause, nach meiner Liebe Frau und kleine 
Tochter. Ich hab ihr noch nicht gesehen, aber vorläufig kriegen keine Urlaub von hier ab, 
aber mit die nächsten die da fahren komme ich mit, so unser lieben Gott mich schütten 
will für den Kugeln und Granaten. 
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Marie Heinsohn schrieb das Christian Petersen von Schaubowadt (= Skovbovad) hier 
verwundet war, wir sind ja auch hier. Ich hab ihn nicht getroffen, ich weiß ja doch nicht 
bei welchem Regiment er ist. 
Lieber Bruder, wir haben sonst ganz schöne Witterung hier, Bloß nachts ist furchtbar 
kalt, aber ich Bins ja gewohnt. Konrad geht er auch gut, ich hatte gestern eine Karte von 
ihm.  
Lieber Bruder am schlimmsten ist hiermit die Läuse, die fressen uns ganz Kaput, du hast 
vielleicht auch welche gehabt, als du in Russland war, ja von die Dinger wusste man nicht 
von da wann zuhause  war. Lieber Bruder, ich schicke hier einige Blumen mit im Brief zu 
Mutter, die sind ja hier im Frankreich gewachsen. Grüße Vater und Mutter viele Mahls 
von  mich und Grethe und kleine Erik und viele Grüße an dich und deine kleine Kinder 
sendet dir dein Bruder  
Jep Knudsen. 
Schreibe bald Wieder”.  

 
     Et par dage senere, den 15. april skriver Jep L. Knudsen igen en brev. Denne gang er det til 
hustruen Johanne. Også dette er skrevet på tysk. Han skriver: 

  
„Liebe Johanne.  
Heute will ich dir einen Brief schreiben und dir mitteilen dass ich von der Kompagnie weg 
bin. Ich bin abkommandiert zum Wachtkommando beim General  Kdo des X, Res Armee 
Korps, wir waren ja 5 Mann von unserer Kompagnie. Wir sind ja weit hinter der Front, 
wir haben hier ein schönes Zimmer worin wir schaffen und Offen und können einheizen. 
Heute hab ich meine Hemden gewaschen und mich gebadet, hier hat man ja fein 
Gelegenheit dazu. 
Liebe Johanne, wir arbeiten ja sonst  ein bisschen hier im Dorf, und mitunter Posten, aber 
das kann man aushalten. Ich bin sehr gut zufrieden damit, das ist ja immer besser wie 
Forner. Liebe Johanne, vorgestern hatte ich den Glück und Trift der kleine Jens Krichau 
von Oster Hoist, er liegt auch im diesem Dorf. Wir sind ja jedem Abend zusammen, er hat 
ja bei Knudsen gedient, ihm kennst du doch, er hat bis jetzt Schwein gehabt, er ist noch 
nicht im Schützengraben gewesen. Morgen haben wir ja wieder Sontag, die Zeit vergeht 
ja.  
Liebe Johanne, ja wenn die Zeit doch bald käme das es Friede wär, das man wieder 
zuhause kommt zu euch, aber wir müssen ja unsern lieben Gott vielmals Danken das er 
mich behütet hat in dieser Gefahr. Liebe Johanne willst du nicht die Adresse hinschicken 
zu Grethe und Mutter, wenn die mich schreiben, denn nun hab ich ja wieder eine neue 
Adresse. Liebe Johanne, die Witterung ist nicht mehr so schön hier bei uns, es ist kalt und 
Regen und mitunter Schnee und Hagel. Liebe Johanne, nun muss ich bald schliefen für 
diesmal. Ich schreibe bald wieder. Grüße Vater und Mutter vielmals von mich und du und 
kleine Käthe seist am meisten gegrüßt und 1000 mahl geküsst  von deinen lieben Mann. 
Jep Knudsen. Schreiber bald wieder. 
Liebe Johanne, hier bin ich nicht in Gefahr. Gott sei mit euch und uns hier im Felde“. 
 

     Den 19. marts 1916 skriver Jep L. Knudsen et postkort til sin søster, Margrethe Kiesby, Sofiedal 
pr. Fårhus. Han skriver:  
 

„Liebe Schwester 
Heute will ich dir eine Karte senden. Jetzt bin ich ja in Schleswig, wir haben es ja stramm 
mit Exerzieren, das ist ja nicht so hier wie zu Hause in Bedstedt. Ich habe doch ein 
Kammrad hier: Fedder Jepsen von Gravlund, wenn es ja blos Frieden wäre das wir 



1467 

 

wieder zu Hause kommen kann nun Grüße Mutter und Katrine und Konrad von mir. 
Schreibe bald Wieder. 
Jep L. Knudsen”. 

    
     Den 25. april 1916 skriver Jep L. Knudsen et brev til sin søster og mor. Det lyder: 
 

„Liebe Schwester und Mutter.  
Für deinen Lieben Brief und Karte, den ich heute empfangen habe, meinen innigsten 
Dank. Es freut mich immer wenn ich von euch höre zuhause. Liebe Mutter, das ist ja 
Traurig dass du so Krank bist. Ich möchte dich doch gerne sprechen. Ich bin ja so weit 
von euch entfernt, wenn es schlimmer wird, denn sehe zu das ihr ein Arzt Attest kriegt 
und hier hin telefoniert oder hier hin schickt, denn kriegt man sofort Urlaub. 
Liebe Mutter, ich hab es ja sehr gut hier beim Wachtkommando, so gut hab ich noch nicht 
gehabt wie hier. Wir sind ja weit hinter der Front, jetzt sind die Ostertage ja vorbei, am 
Sontag war ich ja zur Kirche, den hatten wir ja so schön geschmäht zu Ostern. Wir haben 
sehr schöne Witterung hier bei uns, wir arbeiten ja hier im Garten und Pflanzen Gemüse, 
und Kartoffeln müssen wir ja auch bald pflanzen, ihr habt ja Geweihs auch Arbeit der 
Saat zuhause. Ich denke ja immer an meins in Bedstedt. Heute hatte ich Brief von meiner 
Liebe frau Johanne, die feld ja auch mich, das ist ja Traurig dass ich ihr nicht ein bisschen 
helfen kann dabei. Sie schreib die Kartoffeln hatten sie doch raus aus der Erde. Jetzt ist ja 
grade ein Jahr her seit ich zuhause war auf Urlaub, aber ich freue mich blos bei das ich so 
glücklich durchgekommen bist, da kann ich unsern lieben Gott vielmals danken dafür, 
denn er kann uns nur helfen in dieser schrecklicher Krieg, und er kann ja auch nur friede 
machen wenn es seine Wille ist, wer hätte das geglaubt das der Krieg so lange dauerte. 
Liebe Mutter, Christian Knudsen ist ja auch jetzt nach Frankreich gekommen, er ist nicht 
so weit von Reims. Konrad hat mir geschrieben, es ging ihm sehr gut. Konrad geht es auch 
gut. Ich habe oft eine Karte von ihm. Ich habe auch an Christian geschrieben, ich freue 
mich auch sehr dabei das Bruder Knudsen zuhause ist, er hat´s ja jetzt besser wie in 
Russland, das war ja Traurig mit seine Frau das sie so schnell weg musste, aber der Tot 
kommt ja so unverhofft, das ist ja viel Passiert seit ich weg bin von auch. Nun Liebe 
Mutter, nun muss bald Schließen denn es ist bald Bed-zeit, meine Gedanken ist ja immer 
bei euch zuhause. 
Ich wünsche dir gute Besserung, dass du nicht so viele Schmerzen haben musst, das ist 
immer meine Bitte. Liebe Mutter, viele Grüße an dir und Vater von euren Sohn Jep 
Knudsen. 
Auch viele Grüße an die liebe Schwester Grethe und Bruder Knudsen und eure kleine 
Kinder und Anne und ihre Kinder und Dortea. 
Jep Knudsen“.  

 
     Efter at Jep L Knudsen skrev dette brev, gik der nøjagtig en uge, for da døde han af sine 
kvæstelser på et feltlazaret efter et granat-angreb ved Azannes nord for Verdun i Frankrig. Jep 
Knudsen blev således kun 29 år gammel. Han sov stille ind kl 6 om morgenen den 2. maj 1916.  
     Jep Knudsens navn står nævnt på mindestenene på Bedsted kirkegård og i Marselisborg (nr. 
2096).  
     Dagen efter Jep Knudsens død, den 3. maj 1916 skriver overlægen på lazarettet et kort brev til 
hans hustru Johanne om at Jep Knudsen er faldet i krigen. Overlægen skriver: 
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Kopi af det brev, der blev sendt hjem fra overlægen på lazarettet til Jep L. 
Knudsens hustru og nu enke, Johanne Knudsen med meddelelsen om, at manden 
var faldet i krigen. I oversættelse læses: ”Hermed må jeg desværre meddele Dem 
den sørgelige besked, at Deres ægtemand, landstormssoldat Jep Knudsen, 8. 
Kompagni, Reserve-infanteriet, Regiment 73, er faldet. Han døde, efter de svære 
sår, som han fik over hele kroppen fra granatsplinter, den 2. maj kl. 6 om 
morgenen. Han sov stille ind uden ytringer. Sit sidste hvilested har han fået i en 
enkeltgrav på kirkegården i Azannes nord for Verdun. På graven er der blevet sat 
et trækors over ham. Overlægen”. 

 
     Nogen tid senere besøgte Jep Knudsens nevø, Christian Knudsen gravstedet på kirkegården i 
Azannes ved Verdun. Han pyntede onklens grav med en tagstensrække og blomster og fik en anden 
person til at tage et par billedet af situationen. Billederne sendte han hjem til Jep Knudsens enke. 
 

 

Christian Knudsen, der var nevø til Jep Lorenzen Knudsen, gjorde tjeneste ved det 
tyske alpekorps. Efter at han havde erfaret, at hans onkel Jep Knudsen var faldet, 
søgte han og fandt gravstedet i Azannes i Frankrig, blok I, grav 415. Christian 
Knudsen smykkede graven ved bl.a. at opsætte en kant af tagpander fra et 
sammenskudt hus i nærheden samt en masse blomster. Derefter fik han taget et 
par fotos, som han sendte hjem til enken, Johanne Knudsen. Senere sendte enken 
fotoet videre til sin far Erich Kiesbye i Sofiendal. Billedet er lånt af Jørgen Bendorff, 
april 2015. 
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Kilde: 
• Jep Lorenzen Knudsen blev født på Alslev Mark 3. februar 1887. Han døde i Første Verdenskrig ved 

Verdun den 2. maj 1916 kl. 6 om morgenen. 
Noter: 
• Jep Lorenzen Knudsens korrespondance er bevaret. Den findes hos Carl Christian Sørensen, Åvej 6, 

Tønder. Brevene er alle fra den tid han var indkaldt, dvs. fra 9. feb. 1915 til det sidste brev han skrev 25. 
april 1916, ca 1 uge før hans død. I 2014 besøgte Carl Chr. Sørensen sammen med hustruen Marie hans 
grav i Azannes i Frankrig. Hele korrespondancen er lånt af Jørgen Bendorff. 

• Brevene er renskrevet i 2006 af Jørgen Bendorff. Det originale ordvalg og stavemåden er forsøgt 
bibeholdt. Alle breve er familierelaterede. De er sendt hjem til hans bror, Jens Knudsen i Alslev, til hans 
forældre i Bedsted samt til hustruen Johanne og søsteren Margrethe Knudsen, der blev gift 2. gang med 
Andreas Kisbye i Sofiedal, der faldt 1. aug 1915. Margrethe Knudsen blev også gift 3. gang i 1921 med 
Christian Bendorff i Øster Højst. 

• Brevene som Jep L. Knudsen sendte hjem til familien er alle skånsomme i ordlyden og omtaler sjældent 
de egentlige krigshandlinger, for ikke at bekymre familien. Mest handlede brevene om de daglige 
gøremål og tankerne om hjemmet. 

 
 

Hvorfor Carl Brodersen fik jernkorset! 
Oplysninger via breve skrevet af Carl Brodersen, Øster Terp 

 
    Carl Brodersen var med i Verdenskrigen på Vestfronten. Han kæmpede bl.a. i Merville i 
nærheden af Somme. Han skriver den 25. februar 1917 et brev i Vendingbruk til sognepræsten i 
Bedsted, Nicolai C. Nielsen. Brevet gengives nedenfor. I brevet giver han også en forklaring på 
hvorfor han fik jernkorset. 

               ”Vendinbruk søndag aften den 25.2.1917 
Kære Herr Pastor Nielsen! 
Vil nu i aften skrive et par ord til Dem, som jeg burde have gjort for længe siden, men 
man har ikke altid lejlighed, når man er i stilling. I går aftes kom vi her i reserve til denne 
by. Jeg har modtaget deres kære brev og ligeledes det gamle budskab i hver uge. Takker 
tusinde gange derfor. Jeg er Gud ske lov sund og rask, håber det samme om Dem. Det har 
været meget koldt her i den sidste tid, men nu har vi tøvejr. I formiddag var jeg til kirke. 
Vi er i kirke hver gang, hvor vi er her.  
 

 Jernkorset 

 
For 8 dage siden skulde vi have været afløst, afløsningen var allerede her, men så greb 
englænderne pludselig an et andet sted, så kom de derhen. Vi skulle have været i ro ved 
Lille i tre uger, men det blev jo ikke til noget, men Guds vilje ske. Det vil jo vist ikke vare 
længe inden det rigtigt går løs igen med krigen, men vi vil befale alt i Guds Faderhånd, 
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han har hjulpet så godt ind til nu, han hjælper også i fremtiden. Ja, når man ikke havde 
en kærlig Gud at holde sig til, så var det ikke til at holde ud her i den elendighed, men 
Gud giver os ikke mere nøde som vi kan bære. Når nøden er størst er hjælpen nærmest. 
Nu er min kære broder Peter bleven K.V. skreven. [K.V. = “Kriegsverwendungs-fähig” = 
egnet til krigstjeneste] 
 
Kære Herr Pastor Nielsen.  
De spørger om hvorfor jeg fik jernkorset. Ja, det vil jeg fortælle. Det var da vi var nede 
ved Somme. De første par dage greb englænderne ikke, men den 26. september om 
eftermiddag satte englænderne Trommelfeuer på os. Det var næsten ikke til at holde ud, 
men jeg bad uafladelig til den kære Gud. Kammerater faldt højre og venstre ved mig, på 
en gang satte englænderne artilleriet lidt længere tilbage og så kom infanterister til 
angrebet. I højre og venstre kom de i graven ved os. Men så lavede vi straks en barrikade i 
graven og jeg og to andre stillede os hen derved og smed hele tiden med håndgranater. 
Hver gang at de prøvede at komme over barrikaden blev de tilbage dreven eller de faldt, 
der lå en stak af lig der. Dem som kom forfra blev nedskudt af maskingeværet. 
Englænderne kom rigtig an i kompagni-kolonne. Så blev det aften, da blev det lidt 
roligere. Jeg og de to andre nordslesvigere smed hele natten håndgranater ved barrikaden 
så ingen kom igennem.  
 

 

Fire soldater, og alle med efternavnet Brodersen, fotograferet hjemme 
i Øster Terp under et besøg. De 3 stående er brødre. Fra venstre Carl 
Brodersen (1897-), Johannes Brodersen (1892-) og Peter Brodersen 
(1889-). Den siddende soldat er deres fætter, Mathias Brodersen. 
Billedet er lånt af Birgitte Borchert, Toftlund. 

 
Om aftenen var vi 26 mand tilbage af kompagniet. Den 27. september sagde kompagni-
føreren at vi skulle rømme graven for englænderne. Han bestemte mig og et par mand 
mere dertil, da han vidste, at jeg kunne smide håndgranater særlig godt. Vi kom også godt 
over barrikaden til englænderne, og så smed vi håndgranater på dem. De faldt og vi løb 
bag efter dem, som levede. Min ene kammerat fra Tønder faldt også derved. Det varede 
ikke længe så havde vi ingen granater mere, så måtte vi tilbage, så kom de bag efter os 
igen, og så angreb de igen forfra. De par mand som endnu var levende af os, kunne ikke 
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holde sig længere. Min løjtnant og et par mand blev taget til fange. Jeg slap ud, men nu 
måtte jeg igennem Speerfeuer tilbage. 
Hvordan jeg kom godt derfra forstår jeg ikke. Gud Fader har bevaret mig som sit barn. 
Jeg fik også et Shrapnelkugle gennem trøjen på brystet, men jeg var ikke beskadiget. Gud 
ske tak derfor. Jeg var den eneste der kom tilbage af hele kompagniet. Jeg ved ikke, om 
jeg har fortalt, at jeg også har fået den Sachsiske Altenburgisceh tapperheds medalje. Det 
er en 3 uger siden. 
Jeg vil nu slutte med tusinde kærlige hilsner og Vorherre være os arme syndige 
mennesker nådig for Jesu skyld. 
Din trofaste konfirmand.  
Carl 
På kærligt gensyn her og hisset” 

 

 

Soldaterbillede. Nr. to fra højre er Carl Brodersen fra Øster Terp. Han blev senere 
gårdmand i Korup. De andre kendes ikke. Billedet er lånt af Birgitte Borchert, 
Toftlund, maj 2017. 

 
 
Kilde: 
• Brevet er hentet i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og blev den 25. februar 2017 lagt 

ud på hjemmesiden: Den Store Krig, hvorfra jeg har hentet det. 
Oplysning: 
• Pastor Nic. C. Nielsen skrev under krigen flere hilsner til soldater fra Nordslesvig og især fra Bedsted 

sogn. Mange skrev feltpostkort eller breve tilbage til præsten. En af dem var musketer nr. 153, Carl 
Brodersen ved Infanteri Regimentet. 

• Carl Mathias Brodersen blev født i Øster Terp 13. maj 1897, søn af gårdmand i Øster Terp, Andreas M. 
Brodersen (1859-) og Anne Cathrine Petersen. Carl Brodersen var med i Verdenskrigen på Vestfronten. 
Han lå bl.a. i Merville i nærheden af Somme. Få måneder før krigen var slut deserterede han i 
forbindelse med en orlov og flygtede over Kongeåen til Danmark. Han blev i 1922 gårdmand på 
Elmegård i Korup.  

• Carl Brodersen havde 3 brødre med i krigen: Peter, Mathias og Johannes. (Oplysninger fra Ivo Jessen, 
Ravsted i 2002). 
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Et postkort som Carl Brodersen sendte til sin bror Johannes, der havde adressen: 
Garnisons Bataljon Soldau, 1. Komp. St Lomkra i Rusland. Carl skriver: St. Avold 
den 24. maj 1916. Kære lille Johannes. Vil i aften skrive et kort til dig kære broder. 
Dette kort er et billede af vort korporalskab. De er ikke alle med derpå. Jeg har det 
godt og håber ligeledes om dig. I morgen skal vi op kl. 3, vi skal til forpostfægtning. 
I går var vi ude at skyde skarpt. Vi skød på 150 m afstand. Jeg skød to gange i 
centrum og 1 gang en ellever. Jeg skød bedst af hele depotet. Er du blevet tjener 
igen? Tusinde kærlige hilsner sendes dig. Din bror Carl. (Musketér Carl Brodersen 
1. Rek. Depot 2. Bataljon, 6. Korporal Infant. Reg. 173, St Avold). 

 
 
 

Brev fra Mathias Brodersen i Øster Terp til sin bror Carl 
 

Søndag 19. december 1920 
Kære broder! 
Mange tak for dit og Mathias´ brev. Det glæder os at I har det godt begge to. Vi er jo også 
raske alle sammen, kun min hals vil det ikke blive bedre med. Det er luftrørskatar jeg har, 
snart er det godt og snart skidt. Men det er da godt at det stadig bliver bedre med vor 
kære broder Johannes. Han bestiller jo mere end mig i vinter. 
I går var der valg af et par medlemmer til bestyrelsen af kanalvæsnet. Fader og Hans 
Møller blev valgt. Nu vil det jo vist blive lidt værre for Schmidt at gøre hvad han selv vil. 
Peter L. har nu 7 tønder havre fra indhuset tærsket og tyskeren er færdig med rugen på 
”Æ gammel loft”. Det giver ikke meget for dem begge. Jeg kan ingen ting få begyndt på. 
På fredag var der klapjagt hos N. Petersen. Fader og Mathias var også med, de fik 8 
harer. Onkel Christian og Peter og jeg var på jagt herhjemme. Onkel skød en hare. 
Forleden var der klapjagt i Sivkro. Der skød Østergaard, J. Dominicussen 5 hagl i arme 
og ben.  
A. Carstensens karl i Hejsel var for et par dage siden ridende hos sognefogeden, men da 
han ikke kom igen var manden ude at spørge efter ham, men fandt ham ikke. Dagen efter 
fandt de ham. Hesten stod på ryggen i grøften oven på karlen, som var død. Fannys fod 
var næsten hel, men nu er den værre igen. Hundene har vi alle endnu. Kan du ikke sælge 
en? Den lille har haft fat i ænderne et par gange i dag og fået mange klø, så den vil slet 
ikke snakke med mig mere.  
Vi har købt Peters bøsse for 80 kr. Vi har haft brev fra Mathie i går. Hun har det godt og 
er rask. Hun går til sang nu og Brag? og konen også. Tvillingerne er jo raske og skal vist 
døbes anden søgnedag i julen. Johanne har haft meget ondt i det ene bryst, men det er da 
lidt bedre nu. Nu kommer de jo snart hjem. Det er vist bedst I kommer med toget til Terp, 
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for jeg ved ikke lige om jeg kan hente jer i Branderup. Toget kommer jo til Terp henved 
kl. 8 aften. 
Hvad det kan blive til med bygning til foråret, ved jeg ikke, da alting jo nu slår i pris. Vi 
kan jo snakke om det når du kommer hjem. Thomas har købt blik til 8 kr. pr 
kvadratmeter og nu koster det kun 6 kr og sådan er det jo med alting. 
Ja nu vil jeg slutte for denne gang og så Gud være med dig kære broder og med os alle og 
så på snarlig gensyn. 
De kærligste hilsner til dig og M fra os alle. 
Din broder Mathias 
 

 
Kilde: 
• Mathias Chr. Brodersen (1891-): Brev til sin bror Carl Brodersen (1897-). Brevet er lånt af Birgitte 

Borchert, Toftlund, marts 2017.  
• Oplysning om Mathias Chr. Brodersen, født 1891. Blev i 1922 gift med Anna Jepsen, men døde af 

koldbrand i lungerne på statshospitalet i Sønderborg i 1936. Deltog i 1. Verdenskrig. Her blev han den 28. 
aug. 1914 taget til fange og sendt til Vladivostok i det østlige Sibirien. Herfra flygtede han og nåede til 
den finske grænse, hvor han blev opdaget og sendt tilbage til Vladivostok, eftersom hans pas og papirer 
var blevet stjålet, så han ikke kunne bevise at han var dansk sønderjyde. Han flygtede for 2. gang og 
nåede tilbage til hjemegnen i november 1919. Faderen Andreas Brodersen var samme dag kørt til 
Løgumkloster for at hente sønnen Johannes (1895-), der var blevet udskrevet fra Tønder Sygehus. 
Mathias, der samme dag var ankommet til Løgumkloster fra fangenskabet i Rusland genkendte her sin 
far, der var i Løgumkloster for at hente Johannes ved toget. De kunne til gengæld ikke kende Mathias, da 
han var udmagret af fangenskabet samt led af både skørbug og tyfus.  

Oplysning:  
Andreas Mathiesen Brodersen (21. okt 1859 - 10. jan 1932), gårdmand i Øster Terp. Gift 19. feb 1889 
med Anne Cathrine Petersen (25. maj 1863 - 4. mar 1904). 
Børn: 
1. Peter Petersen Brodersen (5. sep 1889 -), gårdmand i Mårbæk. Gift med Kirsten Brodersen (1891-) 
2. Mathias Christian Brodersen (15. jan 1891-), gårdmand i Terp Vestermark. Gift med Anna Jepsen (1890-) 
3. Johannes Frederik Brodersen (17. feb 1892 -), gårdmand i Terp. Gift med Johanne Gertsen (1906-) 
4. Johanne Cathrine (12. apr 1895 -). Gift med gårdmand i Terp, Mathias Chr. Brodersen (1887-) 
5. Carl Mathiesen Brodersen (13. maj 1897 -), gårdmand i Korup. Gift med Eline Jacobsen (1898-) 
6. Mathie Sophie (24. jun 1899 -). Gift med gårdmand i Mårbæk, Christian Andersen (1892-) 
7. Anne Cathrine (29. okt 1901 - 16. okt 1902) 
8. Anne Cathrine (13. nov 1903 -). Gift med gårdmand i Korup, Johannes Jessen (1893-) 
 

 
 

Johannes Jessen skriver brev fra Vestfronten  
       
      Johannes Jessen var soldat i Første Verdenskrig, hvor han gjorde krigstjeneste ved 1. Bataljon l. 
262. Han overlevede krigen og blev senere gårdmand i Korup.  
      I foråret 1917 lå Johannes Jessen ved Wytschaete på Vestfronten. Herfra skriver han brev hjem 
til familien, dateret 30. april 1917.  
 

Hemmelige lyssignaler til fjenden? 
”Den 30. april er vi i Wytschaete. Vi måtte forlade dette dejlige sted og ud i rummelen 
igen. Vi kom nu længere ned efter Wytschaete, det var et sted, vi havde respekt for, det 
var en bue langt ind i den engelske linie, og den kunne flankeres fra to sider (min 
medkonfirmand faldt her) men heldigvis kom vi ikke så langt, der var en by forinden der 
hedder Warrin, her blev vi foreløbig, men kunne tydelig høre kanonerne i Wytschaete-
buen. 
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Byen var ikke berørt af krigen, alt var i orden og befolkningen også. Min gruppe blev 
indkvarteret i en stor tom hestestald, men i skumringen kom der bud fra skrivestuen 
(kompagnikontoret), at min gruppe skulle stille med al udrustning ved kontoret 
omgående. Da vi kom, holdt der en vogn med sejl over, hvor vi blev gemt ind i, hvad i al 
verden skulle vi nu ud på, blev det Wytschaete, patruljer eller hvad, tankerne svirrede, 
mens kusken kørte ud af byen.   
Det var nu blevet næsten helt mørkt, og så holdt vognen og kusken hoppede ned, og 
begyndte at hamre på vognen mod et eller andet af jern, for at illustrere, at der var gået 
noget i stykker, og vi fik ordre til at stige ud og gøre bøssen skydeklar. Foran os lå et stort 
2-etages hus og bag ved det kirkegården, folkene i huset mærkede uråd, og kom frem i 
vinduerne, vi havde ordre til ikke at skyde, kun jage dem bort fra vinduerne. 
Da vi havde stået der en tid fik vi ordre til at trænge ind i det og samtidig med os kom der 
en afdeling fra bagsiden, vore efterretningsfolk havde lagt mærke til, at der fra dette hus 
kom lysglimt op mod en fransk eller engelsk lænkeballon, der stod langt bag fronten, og at 
denne lænkeballon igen sendte glimt mod jorden og ved pejlinger og målinger kunne det 
fastslås, at dette hus kunne komme i betragtning, huset blev undersøgt, folkene afhørt, 
men selvfølgelig uden resultat, men ved undersøgelsen af det hele kom man ud i haven, her 
lå et havehus eller lysthus, og det var taget i besiddelse af to bayerske underofficerer. 
I døren, der vendte ud mod lænkeballonen, var der en glasrude og lige over for den hang 
der et spejl og midt i rummet en lampe, og når den ene gik op og ned forbi lampen mens 
hen talte med sin kammerat, der lå på en gammel divan, kunne det nok se ud som om, der 
kastedes lysglimt ud i rummet, og det havde ballonen også opfattelse af. 
Det hele var nu opklaret, aktionen blev afblæst og glade var vi, da vi kørte tilbage til vores 
hestestald. 
 

 

Johannes Jessen med sin hustru og deres to ældre børn. Billedet er 
lånt af Birgitte Borchert, Toftlund i maj 2017. 

 
Kilde: 
• Johannes Jessen, Korup: Krigserindringer fra 1. Verdenskrig. 
Oplysning: 
• Johannes Jessen, født i Frydendal i Løjt sogn 15. sep 1893, død i Korup 23. mar 1983. Han blev 86 år. 

Var først gårdforpagter i Øster Terp, derefter gårdmand i Korup. Søn af parcellist og kaptajn, Hans Jessen 
og Jacobine Schmidt i Løjt Kirkeby. Han blev gift 3. sep. 1929 med Anne Cathrine Brodersen (født i 
Øster Terp 13. nov. 1903, død på Solgården i Bedsted 3. jan. 1990), datter af gårdmand i Terp, Andreas 
M. Brodersen (1859-1932) og Anne Cathrine Petersen (1863-1904). Parret fik 3 børn: 1. Bothilde 
Brodersen Jessen (5. juli 1931-), bosat i Aabenraa; 2. Ellen Brodersen Jessen, hjemmehjælper i Agerskov; 
3. Hans Brodersen Jessen (c1936-), tolder i Kruså og gift med Annelise Top Christensen (1940-2010) fra 
Agerskov. 
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”Herren er jo den samme her som der” 
Af Martin Kümmel, oktober 1917 

 
     Martin Kümmel fra Bedsted gjorde i Første Verdenskrig tjeneste ved Infanteri Regiment Nr. 
464, der den 9. - 10. oktober 1917 ankom til Flandern. Herfra skrev han et brev til pastor Nic. C. 
Nielsen, som i 1912 havde konfirmeret ham. 
Han skriver: 

 
     Belgien den 10. 10. 1917 
Min kære Hr. Pastor! 
 
Da jeg nu i lang tid ikke har hørt fra Dem vil jeg skrive dem et par ord. Vi er jo nu flyttet 
og er kommen af Belgien til Flandern som Nøddivision. Vi ligger bag fronten og når 
englænderne griber an og brækker igennem så skal vi hen at smide dem ud, ja det bliver 
nok noget andet end der hvor vi var før, men Herren er jo den samme her som der, blot vi 
vil holde os til ham så vil han heller ikke slippe os. Det er godt at man har en Frelser som 
man kan stole på når alt andet det svigter, man kan gå alt frejdig i møde, der sker os ikke 
noget uden hans vilje.  
Peter Geil ligger også her, men jeg har endnu ikke talt med ham, han har det jo ellers godt 
og er sund og rask. Gud ske tak at jeg have troende kammerater som man kan tale med 
Guds Ord om, det er også mere her i vort kompagni som har troende forældre, men 
omvender dem, det gør de dog ikke, men die viede dog at det er det rette.  
Mon ikke Fredens Time snart monne oprinde, lader os vente til Herrens Time er kommen, 
han ved hvornår det er bedst og mest gavnligt for os.  
Jeg vil nu slutte denne gang, alt er også ved det gamle derhjemme. Jeg vil nu gå over at 
tale med Peter Geil. Slutter nu for denne gang.  
Guds Fred og en venlig hilsen fra din ven og broder.  
Martin 

 
 
 
Kilde: 
• Martin Kümmel blev født 2. jun 1897 
• Brevet af Martin Kümmel fra oktober 1917 er hentet fra Sønderborg Slots hjemmeside: Den Store Krig 

1914-18, redigeret af museumsinspektør René Rasmussen fra datoen den 10. oktober 2017. 
Oplysning: 
Martin Christian Kümmel (født i Bedsted 2. jun 1897 - død i Bedsted 27. nov 1944). Han deltog i 1. 
Verdenskrig. Blev derefter landmand i Bedsted. Søn af landmand i Bedsted, Nicolaj Kümmel (1854-1900) 
og Cecilie M. Løbner (1861-1939). Martin Kümmel blev gift med Christine Rasmine Nielsen (Alslev 25. sep 
1900 - Løvlund 5. jun 1959), 58 år, datter af landmand Jens Peter Nielsen og Cathrine Andrea Mathie 
Andresen. 
Børn: 
1. Cecilie Nicoline Kümmel (14. apr 1923-). Gift med Herluf Nordborg (1923-) i Vejen. 
2. Jens Peter Nielsen Kümmel (7. jan 1936 + 16. okt 1956), mejerist i Skrave, dræbt ved en ulykke med sin 

motorcykel på Brørup Sygehus, blev begravet i Bedsted. 
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Tilvirkning af uld og linned 
 
 

En videnskab rundt omkring på gårdene i gamle dage var selv at lave sit uldtøj og linned. Denne 
proces med at lave uldtøj lige fra fåret blev klippet til det færdige produkt skal i det følgende kort 
gennemgås punkt for punkt.  

Afsnittet om selve kæmningen er specielt, da denne proces er hentet fra Bedsted sogn. Artiklen 
er hentet fra Ole Højrups store bogværk om ”Landbokvinden”, der blev udgivet af Nationalmuseet i 
1964. 

 
En gammel regel lyder, at en nyfødt pige skulle sove sin første søvn i en tovkurv, en kurv til at lægge 
kartet uld i. Så ville hun blive en god spindekone. En dreng skulle derimod lægges i et sædeløb, en 
kurv til at bære kornet i under såningen. Så ville han blive en god sædemand (Foulum). Skikken blev 
næppe efterlevet ret mange steder i mands minde. Den var som så meget andet blot blevet gammel 
snak, men den viser, hvilke færdigheder, der var særlig ønskede i ældre tid.  

 
En kone tilbragte da også en væsentlig del af sin tilværelse med at spinde, og ophøret af 
hjemmetilvirkningen af uld og her i 1800 årenes sidste årtier fik følger for hele bondens dagligliv og 
indstilling til mangt og meget. Spindingen hørte vintertiden til. Aftægtskonen som stort set var ophørt 
med at deltage i gårdens arbejder, kunne sidde ved sin spinderok sommer som vinter, men for gårdens 
øvrige kvinder var spindingen henvist til vinterhalvåret. De unge havde i sommertiden haft fri om 
aftenen, når det daglige arbejde var endt, men efter mikkelsdag, den 29. september, begyndte 
aftensædet.  
Da var pigerne forpligtet til at arbejde for madmoderen til sengetid i al fald de fem af ugens aftener. 
Lørdag aften regnedes nogle steder for helligaften, da pigerne havde lov til at arbejde med deres eget, 
og søndag måtte man ikke bruge til spinding. Fåreslagtning og kartoffeloptagning tog dog en hel del 
tid i oktober, og rigtig gang i spindingen kom der først fra november. Hen i december begyndte 
juleforberedelserne, og hele juletiden var spinderokkene sat helt til side. De kom først frem efter 
helligtrekonger, men så var der også fred og ro til at tage virkelig fat, og spindingen kunne fortsættes 
til ind i marts måned. Gregorius dag den 12. marts var ofte aftensædets afslutning. 

 
 

 
I det meste at landet blev fårene i ældre tid så vidt muligt vasket før 
klipningen. I det østlige Sønderjylland vaskede man dog den afklippede uld i 
stedet, og på Bornholm blev ulden slet ikke vasket. 

 
Ulden klippes og vaskes 
Men vinterarbejdet krævede dog en del forberedelser om sommeren. Når vejret begyndte at blive 
mildere hen i maj måned, men før sommervarmen satte ind, skulle ulden klippes af fårene, og det 
samme var tilfældet om efteråret, før kulden satte ind. I det meste af landet blev fårene vasket før 
klipningen, for det var lettere at få ulden tør, medens den sad på dyrene, mente man. Af en eller anden 
grund så man anderledes på dette i den østligste del af Sønderjylland og nogle steder på Ærø og 
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Langeland. Der foretrak man at vaske ulden, efter at den var klippet af fårene, men gamle erfarne 
landbokvinder fra den øvrige del af landet ryster på hovedet, når man fortæller herom, for de har ofte 
prøvet at vaske uld fra et får, som af en eller anden grund ikke var kommet med i vasken, og det syntes 
de bestemt var en dårlig fremgangsmåde.  
 
Jeg må indrømme, at jeg endnu ikke ved, om det blot er en gammel skik, eller om der var en eller 
anden praktisk årsag til, at man valgte den fremgangsmåde. Den helt nøjagtige afgrænsning af skikken 
kendes heller ikke og oplysninger herom vil være velkomne. 

 
I nyere tid er det for øvrigt blevet almindeligt at sælge ulden uvasket, men det skyldes, at fabrikkerne 
selv ønsker at behandle den. På Bornholm blev fårene heller ikke vasket, men der var det kun den mest 
snavsede del af ulden, som blev vasket før spindingen. Dette nægter man imidlertid at tro på i andre 
landsdele. Ja, man hævder endog, at det slet ikke kan lade sig gøre at spinde uvasket uld. Det kan det 
imidlertid, og på Færøerne og i øvrigt i det nordlige Skandinavien vaskede man heller ikke ulden, og 
det er vist et meget gammelt træk. 

 
Adskillige steder, hvor vasken af fårene var overdraget til pigerne, fandt man det praktisk, at henlægge 
den til grundlovsdag. Denne dag var fridag om eftermiddagen, og der blev mange steder holdt 
grundlovsfester med taler og bagefter dans, og mad moderen vidste, at det skulle nok sætte fart i 
arbejdet, men der sidder også mange gamle, som endnu bliver bitre i sindet ved at tænke på, hvor 
udasede de var, når de endelig kunne trække den fine kjole på i sidste øjeblik, og de mødte til dansen 
og selvfølgelig til konkurrencen om karlenes gunst med forvaskede hænder. Men nogle steder var 
fareholdet dog så stort, at næsten hele husstanden var med i arbejdet. Dette kunne foregå hjemme ved 
brønden, hvor det var let at få varmt vand fra bryggerkedlen til at blande i vaskevandet, men 
brøndvandet var som tidligere nævnt ofte hårdt, og hvor man havde rent overfladevand, foretrak man 
som regel at bruge dette. Før man fik pumper, var det i øvrigt et stort arbejde at trække så meget vand 
op af brønden, hvad enten det foregik med en vinde eller en brøndvippe. I blødt vand kunne vasken 
foregå på gammel vis uden brug af sæbe: ”Når tiden var inde, fårene skulle klippes, skulle de først 
vaskes.  

 
Hjemme (Sønder Raunbæk i Lomborg) i min barndom foregik det ved et vandløb. Der blev sat en dør 
tværs over vandløbet for at stemme vandstanden til en tilpas dybde til at dyppe fårene i. Der blev også 
lagt et stort bræt i bunden af vandløbet, for at der ikke skulle komme sand i ulden. Fårene blev så 
bundet sammen med benene og trillet ned i vandet. Der stod en karl med bare ben og opsmøget 
bukser. Han holdt fårets hoved mellem sine knæ, imens han vaskede med sine hænder ulden på faret, 
så han syntes, det blev hvid. Sådan flad rindende vand er jo blødt”. De fleste steder var man imidlertid 
gået over til at vaske som i følgende beskrivelse, for soda var efterhånden blevet billigere: ”Når 
vaskedagen oprandt, varmede vi vand i grubekedlen. Der skulle jo mange spande til, både til vask og 
skylning. Et stort kar blev sat hen til andedammen, hvor vaskningen foregik. Det var af hensyn til 
skyllevandet, det var jo lettere at tage der. I karret blev der lavet sæbevand med soda, godt lunkent. 
Dernæst blev fåret sat deri. Den stod med benene i karret med hovedet ud over karrets kant, og så gik 
vi til handling. Karl og pige var selvskrevne, men mor var næsten også altid med. Hvis far var 
hjemme, hjalp han også til, og vi børn havde travlt med at bringe fårene til og fra. Fåret stod jo i 
sæbevand i karret, og så øste vi vand op omkring dyret med hænderne og med en øse. Nogen gnidning 
skulle der også til, hvor ulden var mest snavset. Skylningen foregik mest udenfor karret, ellers ville 
der jo blive alt for meget vand til sidst. Man måtte passe på, at fåret ikke fik sæbevand i ørerne, så fik 
de ildebefindende, stod og slog med hovedet og ville ikke æde i flere timer. Når der var vasket 4 til 5 
får, måtte vi skifte vand. Var der tabt uld, blev den samlet op til brug. Vaskedagen var en dag med højt 
humor, og deltagerne skulle helst være lige så våde som fårene, ellers var det ikke rigtig gjort.  
Fårevask lugter grimt, så man var altid i noget gammelt udrangeret tøj, og ind mod slutningen endte 
det gerne med, at både karl og pige kom en rask tur i dammen” (Hjardemål). I de egne hvor en dreng 
vogtede fåreflokken, var det gerne skik, at han skulle have samme behandling som hans følgesvende. 
Det kunne han måske nok også trænge til, men det blev dog sjældent til noget, for han var rap på 
benene, og han vidste, hvad der ventede ham. Enkelte steder tog pigerne sig imidlertid frivilligt et bad 
i fårevandet, og trods lugten var det nok ikke nogen dårlig ide, for vandet indeholdt en hel del lanolin, 
som i dag er et af hovedmidlerne til at gøre det smukke køn endnu smukkere. Dette er også 
forklaringen på, at fårevandet var særlig godt til at vaske silketøj og farvet uldtøj i. 
Tøjet blev blødt og fint og klart i farverne. Der er et gammelt ord, der siger, at kvindevrede og 
fåreforskrækkelse ender med vand, og der var da også en hel del urin i vandet, hvilket forøgede dets 
vaskeevne, og i det vestlige Jylland, hvor man brugte uldne lagner, var det mange steder skik, at man 
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vaskede disse i farevandet, således at fårevasken efterfulgtes af en storvask, og adskillige steder blev 
de uldne lagner kun vasket de to gange om året, da fårene blev vasket. Disse lagner kunne være hvide, 
men hyppigt var de vævet af grå uld, og selv om det var tykt tøj, skulle det kraftige vaskevand nok 
gøre dem rene og bløde. 
Efter vasken i fårevandet kom lagnerne i hvert fald nogle steder i rent sæbevand, og de skulle skylles 
godt bag efter af hensyn til lugten. 

 
Fåret klippes 
Lammene var imidlertid ikke glade for vasken. Selv slap de fri, men deres mødre kom jo til at se 
mærkelige ud, de lugtede ikke, som de plejede, og de var fælt våde at drikke hos. Der var derfor ved 
forårsvasken en brægen af den anden verden. Efter vasken blev fårene tøjret et sted, hvor græsset var 
så tæt, at ulden ikke blev snavset. Man kunne også strø godt med halm i fårestien og lade fårene gå der 
et par dage, indtil de blev tørre. Når dette var tilfældet, var det tid at klippe fårene: Klipningen foregik 
gerne på grønsværen et sted, hvor der var ly for sol og vind, og arbejdet dermed var kvindernes, som 
udstyret med et dækken, som fåret skulle ligge på, to sække, to bånd og en uldsaks tillige klædt i et 
slidt og dårligt antræk tog fat på det, men fårene kunne være store og stærke, og lammenes brægen 
gjorde dem ofte urolige, så til at kaste og holde dem, måtte mandfolkene være til stede.  

 

 
Fårene blev i ældre tid klippet både forår og efterår. I det vestlige 
Sønderjylland var der dog gårde, hvor man foretrak kun at klippe om foråret. 
Herved fik man en meget lang uld, der egnede sig til kæmning. 

 
Fåret blev først lagt på ryggen, og mens den, der holdt fåret, tog om forbenene, som var bundet 
sammen, begyndte klipningen under bugen fra yveret med klipning tværs over bugen, indtil man nåede 
op til brystet mellem forbenene, så blev det lagt om på højre side, og man fortsatte klipningen 
begyndende fra neden på venstre bagben hen langs siden og altid over rygraden på første side. Når 
man nåede til at klippe venstre side af halsen, blev fåret trillet om på den klippede side, og arbejdet 
fortsattes denne gang fra halsen ned over siden, til man sluttede ved højre bagben og halen, hvorpå der 
altid (på levedyr) skulle blive hængende en dusk eller tot" (Billum). Når man var flere om at klippe, 
kunne det selvfølgelig ikke undgås, at man kom til at kappes om, hvor hurtigt det kunne gøres. Dette 
afhang foruden af dyrets størrelse og i høj grad af øvelsen, og nogle kunne gøre det betydelig hurtigere 
end den time, som det tog de fleste. 

 
Men man måtte ikke skynde sig så meget, at man kom til at klippe hul på skindet alt for ofte, især ikke 
på slagtedyrene, idet det nedsatte skindets værdi betydeligt. Skete det, kunne man drysse lerstøv på 
såret for at standse blødningen. Samtidig med klipningen befriede man fårene for tæger. Disse blev 
pillet ud og klippet over, og det var en stor behagelighed for fårene at komme af med utøjet, og det 
var, som om ældre får huskede klipningen fra gang til gang. Men der kunne godt indtræffe uventede 
begivenheder: Engang da fårene var trukket hjem til klipning, kom naboens vædder pludselig løbende 
formodentlig brudt ud af sin indhegning. Den gik direkte til hårdt angreb på den hjemlige vædder, som 
skulle vaskes. Den stangede kun én gang lige i panden. Så lå den hjemlige vædder død på stedet. Den 
blev omgående slagtet og flået, hvorefter skindet blev lagt over et væltet kars runding og klippet" 
(Varde landsogn). Også får, som døde af sygdom, blev flået og klippet, men denne uld var mere død i 
det, og den måtte jo vaskes efter klipningen. De fleste steder blev alle fårene klippet på én gang, men 
der kunne slagtes får over så lang en periode i efteråret, at man måtte klippe slagtedyrene for sig, for at 
ulden på de aftagne skind kunne have den ønskede længde: ”Var der for meget uld på et slagtet får, 
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blev det klippet af. Det afhang af, hvad skindet skulle bruges til. Var det til en fodpose (til at stikke 
benene i under kørsel), hvortil der skulle bruges mindst to skind, blev intet klippet af. Var det til at 
fore en vest eller trøje med, blev de klippet tæt. Skulle skindet være til at lægge i en seng til en 
gammel mand eller kone, blev intet klippet af” (Bårse). 
 

 
Uldsaks fra Hellested på Stevns. Den består af to knive med fjedrende 
håndgreb, således at saksen åbner sig selv under klipningen. Typen har 
været kendt siden oldtiden. 

 
Ulden sorteres 
Under klipningen blev ulden sorteret i kvaliteter. Den korte og filtrede blev samlet fra den lange gode 
uld, men der var også forskel på de enkelte fårs uld. Dertil kom, at ulden var forskellig ved forårs- og 
efterårsklipningen. I øvrigt sagde man to om den uforarbejdede uld i almindelighed, og ulden fra 
forårsklipningen betegnedes som lods eller løj eller andre udtalelser af samme ord, som er beslægtet 
med vort lodden. Denne uld var længere end efterårsulden, men da fårene havde tilbragt i hvert fald 
dele af vinteren i en snæver fåresti, var ulden blevet snavset, og den regnedes som mindre værdifuld 
end den uld, der var vokset ud i sommerens løb, og som betegnedes som uld. Den allerbedste uld var 
dog lammeulden, som blev klippet af om efteråret, idet den var både lang og ren: ”Lammeulden var 
langt den fineste. Efterårsulden er ligesom lammeulden krympefri, så skulle der laves fint kjolestof, 
vadmel eller herrestof, var det altid efterårsulden, der blev brugt. Tæpper og strømpegarn tog vi så 
forårs uld til. Ulden slog ikke alt for godt til dengang, og alt blev forarbejdet hjemme (gården havde 
12-14 får at klippe)" (Hjardemål). 

 
I det vestlige Sønderjylland er vinteren knapt så hård som i andre dele af landet, og adskillige 
landmænd lod fårene gå ude hele vinteren. Kunne de ikke finde tilstrækkeligt græs, fik de et tilskud af 
hø, men sådanne får blev ikke klippet om efteråret, hvorfor de om foråret havde en særlig lang og fin 
uld, der egnede sig til at kæmme, hvilket vi senere skal vende tilbage til. I øvrigt er der i lidt nyere tid 
flere, som har fulgt det sønderjyske eksempel med kun at klippe fårene om foråret, men så blev ulden 
solgt. Der fandtes også dengang sorte far, og med indblandingen af fremmede racer blev det mere 
almindeligt. 
De gamle kunne godt være lidt ængstelige ved det, når der pludselig blev født et sort lam: ”Der kom 
engang et sort får hos os, skønt vi ikke før havde haft andet end hvide. Min bedstemor tog det som et 
varsel. Nå dør a nok, sagde hun, men lammet blev får, og fåret var Bedste med til at spise, da det blev 
slagtet, så det sæet int" (Hals, Læsø). På den anden side var det praktisk med et sort får, for så slap 
man for at farve ulden: ”Min fader havde altid et sort får, da han havde strømper, handsker, stortrøje, 
kørefrakke og en stor tæppe i vognen, som min moder selv havde vævet, og han sagde, at det var 
meget varmere (af sort uld), end nær ulden blev farvet" (Bjolderup). Dertil kom, at det var vanskeligt 
at farve garn sort, således at det blev holdbart. Ganske vist fik den sorte uld efterhånden et rødligt 
skær, men hvis den blev blandet med hvidt til en grå farve, sås det ikke så meget. 

 
Dertil kom, at puddelhunde en overgang var meget yndede, og deres uld kunne også komme i 
betragtning. Det var jo kun små mængder, men hundeulden kunne godt blandes med fåreuld, og den 
havde særlige egenskaber: Hundeuld blev brugt til vanter og sokker. Jeg husker mormor kartede og 
spandt hundeuld af en sort puddel til sokker om vinteren. Hun kunne ikke holde fødderne varme. 
Fiskerne blev ved at bruge hundeuldsvanter, så længe der kunne fås uld, men puddelhunden gik af 
mode og dermed ulden" (Hjardemål). Men de varme hundeuldsstrømper havde efter sigende den 
ulempe, at hunde godt kunne lugte, hvad det var for uld, og de ville gerne lette ben, når de havde 
snuset til strømperne. Fiskere brugte også vanter, der var strikket af uld med iblandet menneskehår. 
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Vanterne får et loddent udseende, men sådanne vanter skyede vandet og var gode, når man skulle 
arbejde med våde redskaber. 
Hvis en gård havde mange får, fik man ofte en daglejerkone til at hjælpe med vask og klipning, og 
derfor fik hun ikke penge, men en portion uld. På denne måde kunne småfolk skaffe sig uld uden at 
holde får. Men fattigfolk havde også den udvej at tigge uld: ”I juni måned når al fåreklipning var til 
ende, kom der mange og tiggede om uld, både fra sognet og mange nabobyer. Jeg mindes så godt en 
gammel mand fra Bjerndrup i Uge sogn. Han kom altid og bad om uld, og han bad altid om at hvile 
lidt hos os, og han og min fader kunne jo så samtale lidt om gamle dage. Han har mangen gang fortalt 
om Bjerndrup piger: Sy og brodeer, puds og poleer, de lær ol æ piger nå tæ davs, men træn (trende) et 
væv å ælt en dej å klip et får, de æ kun jen pig, de kan øver ve vos i Bjendrup” (Bjolderup). 

 
De to gamle fandt hinanden i betragtninger over, hvad der dog skulle blive af ungdommen, som i 
overgangen til den nye tid ikke længere havde interesse for de gamle sysler, og den gamle tigger så 
ikke, at samtidig var den tid til ende, da fattige mennesker måtte nedværdige sig selv ved at gå fra dør 
til dør. I den tid, da pigerne kunne tænke på at pudse messingtøj og polere fine møbler og porcelæn, 
havde man også råd til at række gamle og syge en hjælpende hånd, uden at de selv skulle bede derom. 
Men endnu huskes den tid, da der var mange mennesker, som ikke havde let ved at klare sig: Det var 
en travl tid for os husmandsbørn, når der blev vasket får, for at vi kunne komme til stede at samle den 
kasserede uld, og den bestod meget af lårklatter, som ulden var indkapslet i, og efter en sådan fårevask 
kunne der altid samles en hel del lårklatter og noget afstriglet uld, som vi børn samlede op og tog med 
hjem i vort hjem, da pengene var så små, at der ikke var råd til at købe en førsteklasses uld.  

 
Når de omtalte klatter var blevet rigtig gennemtørrede i fri luft og sol, fik vi børn i efterårstiden, og det 
slap ind med kulde, et større arbejde med at pille de uldklatter fra hinanden. Det var ikke fri for, at det 
ikke var den allerfineste parfume i stuen, og luften var fuld af støv, men den gang var der ikke så fint i 
hjemmene med gulvtæppe og nipsgenstande til husmoderen at tørre af, og gulvvask var der heller ikke 
noget med, da det var lergulv. Vi måtte også holde øje med, når det var den tid, at lænkehundene blev 
klippet, for at vi børn kunne få hundeulden med hjem at blande med den opsamlede fåreuld, så at 
vores moder kunne karte den sammen, så vi kunne få strømper og vanter at gå med i vintertiden 
(Langå). 

 
Efter klipningen blev ulden samlet sammen i vore forklæder, vi havde på, og båret op i storstuen og 
lagt i dynger på det hvidskurede gulv, hvorpå det blev vejet ud til de forskellige forarbejdninger. Vor 
storstue blev nemlig kun brugt til bryllup og slige store festligheder til at danse og spise i. I det daglige 
blev den anvendt til opbevaring af udstyr og forråd i klædekister og dragkister (Hald ved Panders). 
Når ulden var blevet tør, blev den puttet i sække eller i net, og så blev den gemt til side, til 
aftenarbejdet kunne begynde. Hvis man havde mere uld, end der var brug for, blev den solgt. Der 
kørte uldopkøbere rundt. Det var den ringeste uld, som blev afhændet, og uldhandleren købte ikke 
katten i sækken. Han tog ulden ud af sækken og forvissede sig om dens kvalitet, for han kom med et 
tilbud.  

 
Uldens vægt afhænger i høj grad af, hvor fugtig den er, og ved at lade sækken ligge et sted, hvor den 
holdt på fugtigheden, indtil kræmmeren kom, kunne man få den til at veje godt. Man kunne også sørge 
for, at fårene havde stået et sted, hvor der kom sand i ulden, og havde de ikke det, kunne man godt 
hjælpe lidt til selv. Da min far foruden gården også havde købmandshandel, fik vi meget uld af 
kunderne. Penge var der ikke mange af, så det blev mest byttehandel med huder, skind, uld, smør og 
æg. En mand i Grærup havde mange får og leverede ulden til min far. En dag far var kørende til 
Grærup, gik han ind til manden for at tage ulden med hjem. Der var ikke andre hjemme end en lille 
skolepige, og da far sagde, at han kom efter ulden, svarede pigen, det kan du ikke få, for vi har ikke 
fået sandet ulden. Da manden så en dag kom med ulden, tog far ulden af sækkene, og bredte den ud på 
butiksgulvet og gav sig til at gennemryste den, og da han var færdig med det, lå der en stor bunke sand 
på gulvet. Så blev ulden vejet, og manden fik ikke noget for sit sand (Oksby). Da jorderne i Grærup 
består af rent flyvesand, så det ikke så betænkeligt ud, at der var fløjet lidt sand i ulden. Da man var 
ophørt at tilberede ulden hjemme, byttede man den i en periode bort for færdige varer hos en 
manufakturhandler. 

 
Forkartning 
Hvis den ringe uld ikke var solgt eller givet bort til tiggere, var det første arbejde med dens videre 
tilberedning at plukke den, således at de filtrede klumper blev redt ud. Dette havde man en gammel 
betegnelse for, at teese, men det er ikke alle steder, at man husker dette ord. Det var et arbejde, som 
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børn udmærket kunne sættes til. Under teesningen kunne man også sørge for, at partiet blev blandet, 
således at kvaliteten blev nogenlunde ensartet. 
Denne blanding var dog ikke altid tilstrækkelig, og så måtte ulden kartes to gange. Dette blev også 
brugt, når hvid og sort, enten naturfarvet eller farvet uld, skulle blandes sammen til gråt garn. Den 
første kartning har forskellige benævnelser. 

  

 
Uldkartning. På karternes inderside sidder der fæstet i et læderstykke små 
bøjede ståltænder. Ved kartningen reder de tætsiddende fjedrende tænder 
ulden ud. En tot uld lægges på karten, og karterne trækkes hen over 
hinanden. Når ulden er redt ud, vendes overkartens håndtag i samme retning 
som underkartens, og ulden trilles til en pølseformet tøje. 

 
På Sjælland og Møn samt på dele af den jyske østkyst kaldtes det at skrubbe, mens man fra 
Himmerland og Mors syd på til Ringkøbingegnen kaldte det at luffe. Det var ret strengt arbejde, men 
det behøvede ikke at udføres så fint, og børn sattes ofte til at gøre det for på den måde at få øvelse i at 
karte. Ved seks syv års alderen kunne de godt begynde at gøre gavn på denne måde: ”Børn begyndte i 
god tid at lære at håndtere karterne. Det gik ikke altid af uden rifter, idet man med højre (øverste) karte 
nemt kunne rive fingrene på venstre hånd, der holdt på håndtaget på underkarten; det kaldtes kåerfjet” 
(Frøslev, Mors). Det kunne godt knibe for børn at sidde stadigt ved arbejdet: ”Alle blev indøvet fra 
små, fik deres ret sat for, hvor mange snese loffer eller tejer hver lille fyr skulle karte i timen eller den 
hele aften. Når du får dem kartet er du fri, og ikke inden, og du må helst se at gøre det godt, ellers skal 
du karte dem om igen. Sådan lød i reglen mors instruks, og der var ingen som helst udvej til at knibe 
udenom. Følgen blev da - at selv om man aldrig var så ked af aften efter aften at sidde og karte, hvad 
man selvfølgelig blev - så skyndte man sig dog det bedste man kunne for at knibe en times frihed 
inden sengetid. Dette havde igen til følge, at så godt som alle fik en let og rask håndelag på 
kartningen” (Agerskov, Ilskov sogn). Denne beskrivelse er fra den såkaldte bindeegn ved Herning, 
hvor uldtilberedningen spillede en særlig stor rolle, da man fra gammel tid havde privilegium på at 
strikke uldvarer til salg, men også i andre egne blev børnene sat til arbejdet. Det var ikke ualmindeligt, 
at drengene lærte at karte såvel som pigebørnene. I de egne hvor ulden spillede en mindre rolle, var det 
ganske vist fortrinsvis kvinderne, som kartede, men mændene kunne udmærket være bekendt at give et 
nap med uden at miste værdighed derved. Især forkartningen var karlene velegnede til, for de havde jo 
rigeligt med kræfter og kunne rigtig trække ulden fra hinanden. 

 
Kartningen foregik ikke uden at støve, men de gamle stuers møblering var enkel, og støvet var endnu 
ikke blevet noget problem, men tilberedningen af uld og her satte børn for en modernisering af selve 
dagligstuen. Nye polerede og eventuelt polstrede møbler måtte foreløbig blive i en stadsstue. Deres tid 
var først rigtig inde, da karter og spinderok var gået af brug. 

 
Det sled også på tøjet at sidde med karterne i skødet. Mandfolkenes tykke vadmelstøj kunne nok holde 
til en del, og knæ og buksebag skulle nok blive slidt først, men kvinderne kunne nok have brug for at 
beskytte klæderne: ”Der spørges, om de brugte noget at skåne tøjet, mens de kartede. Ja, min 
bedstemor brugte et uldent forklæde. Når der blev vævet stof enten til høls-klæder (uldne lagner) eller 
til daglig gangklæder, blev der ofte slået trevlegarn på. Det var gamle trøjeærmer og hoseskafter, som 
blev trevlet op, nar det ikke var til mere. Det kom med til vævekonen, så der blev sådan et stykke stof, 
som så blev syet til daglig forklæder. Det gik både mor og bedstemor med til daglig. 
Bomuldsforklæder var kun til søndags og til højtiderne" (Lomborg). Man kunne også lægge en løs lap 
over knæene, og på Ribeegnen var det i gamle dage skik, at man listede sig til hemmeligt at aflevere et 
sådant slidstykke, en kartelæp, i en gård, hvor man ikke var færdig med kartningen så hurtigt som i de 
andre gårde. Det er en variation af en drilleskik, som også er kendt i forbindelse med høsten og 
tærskningen, og som havde den samfundsnyttige funktion at sætte fart på arbejdet hos de sendrægtige. 
Alene snakken om udsigten til at blive drillet kunne opildne til at hænge i. 
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Når et parti uld var kartet i store luffer eller skrubber, skulle den plukkes. I det nordlige Jylland svøbte 
man et klæde uden om et bundt af den forkartede uld, og så kunne man plukke ulden ud af enden på 
pakken. I det nordligste Vendsyssel kaldtes den i øvrigt en pult, medens den længere syd på kaldtes en 
todreng, og til en pige, der kludrede med arbejdet, kunne man sige, at kunne hun ikke klæde en 
todreng på, så kunne hun ikke komme til at klæde en rigtig dreng. Fra Sjælland er der i øvrigt et par 
oplysninger om, at man der plukkede ulden på samme måde, men der havde man ikke noget navn til 
pakken, og det samme er tilfældet i den sydligste del af udbredelsesområdet i Jylland. I den øvrige del 
af landet holdt man den forkartede uld under armen under plukningen, eller man lagde den på et bord 
og plukkede over kanten. Todrengen er formentlig et eksempel på de utallige lokale opfindelser, som 
stadig har gjort livet lettere, og som i ældre tid langsomt bredte sig fra sted til sted, og det er nok også 
typisk, at benævnelsen er et stykke bagud for selve tingen. 

 
Enkelte vestjyder har fortalt om en anden måde at blande ulden på, som blev brugt, når der var tale om 
store mængder, der skulle blandes til en ensartet masse: ”Skulle der kartes til væv, blev man ved at 
loffe en stor masse, indtil man havde nok til væven. De loffer, der blev frembragt en aften, blev da ved 
sengetid båret op i storstuen og lagt på gulvet der langs væggene. Denne bunke forøgedes stadig dag 
efter dag og aften efter aften, indtil den dag kom, at, nu var der nok. Så skulle det plukkes. Man bar så 
mange af lofferne, som der kunne være, ned og lagde dem på tværs af det lange bord i stuen oven på 
hinanden i så tyk et lag, at de næsten nåede loftet. 
Gulvet, der den gang var af ler, blev overstrøet med vand, for at det ikke skulle støve alt for meget og 
derpå fejet ren. 

 

 
        Finkartning af uld, Reersø, Kirke Helsinge sogn. 1935. 

 
 

Så fik vi knægte lov at komme op at ligge oven på uldbunken for at klemme den fast mod bordet. Et 
par stokke eller lignende blev lagte over kors på gulvet nedenfor. Jeg husker, engang jeg spurgte 
moder, hvorfor de skulle ligge der. Hun svarede, at det havde de altid brugt, og moder og pigen 
begyndte på plukningen. De rev jævn hen op og ned løs af lofferne fra enderne af, der jo vendte frem i 
stuen på bordet, og lod det falde på gulvet. Når det hold, der lå på bordet, var gennemplukket på denne 
måde, blev der hentet ny forsyning fra storstuen, der gennemgik samme proces, og således blev man 
ved, indtil det hele var plukket. Stuen kunne da undertiden være helt fuld af det løsplukkede uld. Det 
skulle nu tieses (blandes). Mor og pigen tog hver en af stokkene, der lå under ulden, ragede ind i 
dyngen og kastede ulden godt omkring, Dette blev gjort for at få det alt sammen så ensartet som 
muligt, thi ellers ville der blive krympninger i vadmelet, når det blev stampet. Derpå kom ulden i 
sække og var nu færdig til at karte i tejer” (Agerskov, Ilskov sogn). 

 
Kartning 
Teje er den lokale udtale af den almindelige danske benævnelse tøje for de triller, som ulden blev 
kartet i som forberedelse til spindingen. Nord for en linje gående fra lidt nord for Århus til lidt nord for 
Thisted havde man dog en anden benævnelse til den kartede uld, men heller ikke den udtaltes helt ens. 
På Djursland og vest på til Gudenåen sagde man drejling. Nord og vest herfor sagde man drejle, indtil 
man kommer ind i Himmerland, da udtalen skiftede til trilling. I Vendsyssel hed det drilling og i det 
meste af Han herred dredle. Langs den sønderjyske vestkyst nord på til Ribeåens udløb brugte man et 
andet udtryk loeg, der også er anvendt enkelte andre steder. 



1483 

 

På Falster kaldte man derimod tøjen for en rase. Det er ganske vist ikke sproget, som der her skal 
gøres rede for, men det er interessant, at et fænomen, som i den grad har hørt til dagliglivet og har 
været så almindeligt brugt, alligevel kan være så varieret, og at skellet mellem de forskellige 
benævnelser kan stå som trukket efter en streg på landkortet. 

 
Hvor stor en del af familien, som kartede tøjer, afhang helt af, hvor meget uld man skulle overkomme 
at få tilberedt, og hvor lang tid man havde dertil. Dette afhang igen af, om vintertiden også skulle 
bruges til at forarbejde her i, og om der var væv i gården, for var dette tilfældet, tog den også en hel 
del af tiden. Man regnede med, at en person en vinterdag med nogenlunde fred for andre arbejder 
kunne klare at finkarte et pund uld, og af et får fik man to til fire pund uld ved hver klipning, idet 
mængden varierede efter fårets størrelse og uldmængde. Den nyere tids forædlede far gav betydeligt 
mere uld end den gamle farerace, som især holdt sig langs den jyske vestkyst, hvor klimaet var for 
hårdt og græsningen for mager for de forædlede dyr. Kunne man ikke klare kartearbejdet selv, havde 
man den udvej at få en gammel kone i nabolaget til at karte for en, og lønnen herfor var gerne 
forskellige fødevarer. 
 
Konen sad da hjemme med arbejdet. Det hjalp selvfølgelig også, hvis der var en bedstemor eller 
aftægtskone i gården, som kunne hellige hele sin tid på arbejdet med karter og rok: ”Omtrent til året 
før hun døde - 1920 - blev min gamle bedstemor ved med at karte og spinde uld, som hun preglede 
(strikkede) hoser af. Hun skulle have noget at forslå tiden med. Allerede sidst i halvfemserne lod min 
mor den uld, som hun selv spandt, karte på et spinderi, og da hun døde 1904, lod min far al den uld, vi 
selv skulle bruge, forarbejde ude - undtagen den min bedstemor kunne forarbejde. Resten solgtes. 

 
Efter at jeg blev gift i 1919, sendte min kone så meget til forarbejdning til garn, som hun mente, hun 
havde brug for. Resten solgtes. Konerne havde ikke tid til at spinde, og efter 1900 er det vist kun få 
piger, der har lært det. Man byttede ulden med færdige varer, det blev det almindelige, og i tyverne 
holdt mange op med at holde får. Vort sidste får døde af mund- og klovsyge sidst i tyverne. Fra tidligt 
efterår til sildigt forår bestilte min bedstemor ikke meget andet end at karte og spinde. 
Strikke gjorde hun mest i sommertiden. Hun kartede selv alle de tøjer, som hun spandt. Min mor og 
pigen havde jo meget andet at lave. De begyndte først med aftensædet, og så noget længere hen, når 
kartoflerne var taget op og slagtningerne var overstået, havde de tid til at sidde ved det om 
eftermiddagen. 

 
Pigen kartede de tøjer, som min mor spandt. Klokken 8 aften spiste vi nadver. Så blev spindhjulet 
(rokken) stillet til side, og pigen gik til malkning, og der blev ikke spundet efter malkningen. Min 
farmor fra Kalvslund kom undertiden på besøg i nogle dage, og så plejede hun at sætte sig til at spinde 
med mors spindehjul. Begge bedstemødre sad så ved siden af hinanden og spandt, alt mens de 
underholdt hinanden. Ellers havde vi ingen anden hjælp, men der var enkelte ældre koner, som sad i 
deres hjem og spandt for andre" (Roager). Det kunne dog hænde, at aftægtskonen i stedet arbejdede 
for sine børn, når gården var købt af fremmede, og det var der ikke noget at sige til. Værre var det, 
hvis bedstemoderen arbejdede for børn, som boede andetsteds. Det var en af de ting, som kunne 
medvirke til spænding mellem de to generationer. Nogle steder var man så heldige, at der fandtes en 
gammel pige, som hende der omtales i en beretning fra Tversted: ”Optegnerens hjem kom vinteren 
igennem en gammel pige og kartede. Hun hed Kristine Troelsen, men blev til daglig kaldet Re 
Kristine, og hun sad til leje i et udhus hos en mand, der hed Lars Klit. Hun var det nøjsomste 
menneske, jeg har kendt. Hun tjente til livets ophold ved at karte, vaske op, tage kartofler op med 
mere. Som løn fik hun enten mad eller to mark (66 øre) om dagen samt kosten i den tid, hun arbejdede 
på gården. Hun var meget ejendommelig og meget principfast - men Re Kristines drillinger (tøjer) var 
de mest gennemsigtige”.  

 
Det var de kår, som ventede den pige, som kom bag efter i kapløbet om en mand, og det er en af 
forklaringerne på de ejendommelige ægteskaber, som man hyppigt mødte i ældre tid, hvor bedagede 
mænd kunne være gift med ganske unge koner, både velstående gårdmænd og husmænd i alt andet 
end gode kår. Hellere slet gift end slet ikke gift. Men for gårdene var det en fordel med sådanne gamle 
piger, som arbejdede for en ganske lav betaling. 

 
Kartegilde 
Ville man hurtigt i gang med spindingen, havde man den udvej at holde et kartegilde: ”Kunne 
kartningen ikke holde trit med spindingen, holdt man kartegilde. En flok unge piger kom sammen og 
kartede. Det fik de ingen betaling for, men et godt aftensmåltid. Da det altid rygtedes, hvor der skulle 
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være kårgild kom nogle unge karle selvbedt. De havde deres egen strikkestrømpe med, og så gik 
aftenen med arbejde, snak, sang og spøg. Konen i huset måtte passe at holde alle døre og luger godt 
låst, for det var en yndet sport, at de unge mænd, der ikke havde været så heldige at slippe ind, skulle 
prøve på at stjæle nadvergryden, når den første fadfuld blev spist. Der udvistes megen opfindsomhed 
ved det foretagende, og det gav stof til megen morskab, både når det lykkedes, og når det mislykkedes. 
Kunne spindingen ikke holde trit med væven, foranstaltedes på samme måde et spindegilde, men nu 
var det konerne, der kom sammen. Der holdtes dog ikke halløj ved den lejlighed. 
Både karte- og spindegilder holdt op omkring århundredskiftet (Mandø). Det er dog højst usædvanligt, 
at skikken med at holde kartegilder har holdt sig så langt op i tiden som til århundredskiftet. Det 
skyldes, at den traditionelle bondekultur havde særlige betingelser for at holde sig på den lille ø, hvor 
der praktisk talt ingen tilflytning af fremmede var. Skikken er kendt over hele landet, men efter 1850 
begyndte man at gå bort derfra i de fleste egne. Det skyldes vel, at man begyndte at bruge mere købt 
tøj, men nok også at hele tidens indstilling gik i retning af at klare sig selv, og de gamle nabolag blev 
ofte brudt, når folk fra en anden egn købte sig ind i en af gårdene. 

 
Der er ingen tvivl om, at der gik noget værdifuldt tabt med denne udvikling, og i hvert fald blev man 
en fornøjelse fattigere. Lad os tage en beskrivelse fra Læsø, hvor man ligesom i det nordligste 
Vendsyssel holdt længe på fællesvirket: ”Jeg glædede mig altid til, at vi skulle have kåerpiger. Der var 
særlig en, som altid var med, Pje Kåerels Trine. Det var et rent livstykke. Hun havde et mundheld, hun 
stadig brugte. Det var ikke Læsø-sprog. Jeg ved ikke, hvor hun havde hentet det: de var en sylle 
handling. Når hun kom ind, hilste hun mor med Læsø kvindernes gamle hilsen, som nu var gået af 
mode: Go daw, je ståkkel (god dag jer stakkel), og så knevrede hun op. Hun kunne også fortælle, 
særlig gamle spøgelseshistorier. Jeg husker særlig en af dem: Lars Mikkel kom fra Østerby en nat, da 
han kom til Vasre bro, et øde sted, hvor man altid talte om, at der gik spøgeri, var der noget, der 
sprang på ryggen af ham, som han måtte gå og slæbe på. Han trak da sin kniv og huggede den bagud. 
Han hørte en stemme, der sagde: drag og stik igen, men han var forsigtig. Han var inde på, at hvis han 
gjorde det, ville det blive ham selv, der fik kniven, så han lod den sidde, og byrden forsvandt. Dagen 
efter gik han derned igen for at få hans kniv. Han fandt den også. Den sad mellem et par blodige 
ribben. Det lød bedre, når den blev fortalt på læsøsprog, men indholdet er det samme. En mængde af 
det, der blev fortalt, handlede om spøgeri. Hvad den ene ikke kunne fortælle, kunne den anden. På den 
måde gik eftermiddagen og aftenen, og drillingerne hobede sig op i halmløben. (Hals, Læsø). Ved 
kartegilderne fik man gang i arbejdet, således at kvinderne kunne få rigtig fart i spindingen, men det 
var egentlig ikke nogen form for billig arbejdskraft, for ideen i skikken var, at man så ved lejlighed 
skulle låne sine egne piger ud, men selvfølgelig kom systemet alligevel til at bevirke, at den, der var 
ovenpå med arbejdet, kom til at hjælpe den, som ikke var det. Ligesom drilleskikkene som den med 
kartelæppen tjente skikken til at få den tunge ende med. Dertil kom, at den lystige stemning og 
kappestriden sikkert har medført, at arbejdet gik hurtigere, end når man skulle sidde hjemme og kede 
sig. 

 
 

Hvordan kæmningen foregik i Bedsted sogn 
 

Kæmning 
I den vestlige og sydlige del af Sønderjylland og spredt nordpå til Varde Å har man tilberedt den 

lange helårsuld ved at kæmme den. Dette blev ikke brugt i alle hjem, og på øerne ude i vadehavet 
brugtes metoden ikke. Der er i hvert fald ingen af de gamle, som Nationalmuseet har været i 
forbindelse med, som har kunnet huske den. Lad os gengive en beskrivelse fra en stor gård i Spandet: 
”På de fleste ejendomme blev fårene klippet både forår og efterår - hos os kun om foråret, dels fordi 
fårene, som gik ude om vinteren, bedre kunne døje kulden, og dels fordi den lange uld var 
værdifuldere. Efter klipningen blev ulden fra hvert får sorteret. Den mindre værdifulde fra hoved, ben 
og hale blev sorteret fra og samlet i en fælles dynge og lagt til side for siden at blive solgt eller givet 
bort. Selve fårepelsen blev rullet sammen med den lodne side indad, og hver pels for sig blev således 
opbevaret på loftet, indtil ulden skulle tages i brug. En gammel onkel, født ca. 1832, der ejede en 
mindre landejendom ca. 3½ kilometer fra vor gård, kom på besøg et par gange om året, blev hos os et 
par dage for at kæmme den uld, der ønskedes behandlet på denne måde. Det var kun en lille part, men 
til gengæld var det udsøgt uld, der skulle bruges, hvorfor det også gav det fineste og bedste garn. 
Kæmningen foregik i køkkenet, og den ene kam blev fastgjort på en dør, i hvilken der var boret et hul, 
og på modsat side af døren blev der skruet en møtrik på, så kammen sad godt fast. Ulden blev sat fast 
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på denne kam, efter at den (kammen) var varmet og indsmurt. Også den kam, han holdt i hånden, blev 
flere gange under arbejdet varmet på nogle gløder og tænderne indsmurt, hvilket foregik på den måde, 
at han gned kammen frem og tilbage nogle gange på et stykke flæskesvær.  

   
Uldkamme i gård i Nørby, Visby sogn ved Tønder. Den ene 
kam er fastgjort til en dørkarm. Tegningen til højre viser 
kæmning af uld i Billum efter en metode lært i Bedsted. En tot 
helårsuld er anbragt på den faste kam og trækkes efterhånden 
over på den anden.  

 
Ulden blev så trukket gennem den fastsiddende kam over på den han holdt i hånden, og dette gentoges 
flere gange, indtil den var færdigbehandlet. Den således kæmmede uld blev bredt ud eller trukket ud i 
en tynd, men ca. 15-20 cm bred strimmel og viklet sammen i runde bundter, således at de kunne sættes 
direkte på spinderokken. På denne kunne der bagved og ovenover tenen fastgøres et apparat afpasset 
efter disse bundter. Vedkommende der spandt, kunne så herfra trække ulden ud i en tynd væge, så 
spindingen kunne foregå, som når ulden var kartet.” Det er et specielt træk, at det var en mand af 
familien, som udførte arbejdet.  
 
Kæmningen var et kvindearbejde, men ligesom ved kartningen kunne mændene godt hjælpe til. 
Forfatteren har set arbejdet udført af en kone, der stammede fra Bedsted, og har selv prøvet det, og der 
skulle skam bruges kræfter, når kammen er hugget ned i den uld, som sidder fast på den fastskruede 
kam, og den lange uld trækkes ud mellem kammens tænder.  

 

   
Uldkæmning. Uldtotten på den faste kam bearbejdes fra alle 
sider, indtil den lange uld er samlet på kammen i hånden. Efter 
at ulden er kæmmet flere gange, sættes den atter på den faste 
kam. 

 
Hvorvidt kæmningen er gammel i Sønderjylland tør forfatteren ikke udtale sig om. Der blev i en 
periode agiteret en hel del for at tage metoden op her i landet. Kæmning har været brugt i 
tekstilfabrikker, og i folkelig brug i nyere tid genfindes den flere steder for eksempel på Færøerne og i 
Norge, hvor uldkamme tillige kendes i fund fra jernalderen. På Færøerne holdt man for øvrigt begge 
kammene i hånden. 
 
I Spandet spandt man direkte fra den brede strimmel. Andre steder trak man den ud til en tyndere 
væge før spindingen. Den korte uld, som blev siddende på den faste kam, blev kartet på almindelig 
vis. Et par strømper strikket af kæmmet garn holder flere gange længere end strømper af kartet garn, 
og kjolestof af kæmmet garn er ikke alene slidstærkt, men kan også være af en overordentlig smuk 
kvalitet.  
Dette gælder i øvrigt mange af de ting, som brugtes i det vestlige Sønderjylland, hvad enten det er 
gårdenes murværk eller snedkerarbejdet i paneler, døre og møbler. Det er en landsdel, hvor man både 
har haft sans for og råd til kvalitet. For møblernes vedkommende gælder dette i hvert fald fra 1500-
årene. 
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Den kæmmede uld trækkes ud i en flere meter lang strimmel. Den 
lange strimmel af kæmmet uld vindes i store nøgler. Før 
spindingen trækkes strimlen ud i en endnu tyndere lok. 

 
Spinding 
Konen og de ældste piger eller døtre i gården spandt, så snart der var tid til det. Rokkene stod til daglig 
fremme i stuen, og spindingen kunne standses, når en gryde kogte over eller et barn skulle hjælpes 
med et eller andet, og man kunne uden forberedelse straks sætte sig til rokken igen og fortsætte det 
afbrudte arbejde. De gamle sagde, at man skulle sætte sig til rokken og spinde, selv om man ikke 
kunne nå at spinde et stykke tråd, der var længere end ens næse. Man vidste at fortælle om flittige 
spindersker, og somme tider gik man langt tilbage i tiden for at få et rigtig manende eksempel: ”Men 
en af dem, der gerne ville fortælle fra gamle dage, er Anders Mikkelsen, en gammel aftægtsmand på 
80 år. Han er født her på øen og har ejet en gård her. Hans oldefar var gårdmand på Avernakke i 
udskiftningens tid. Udskiftningen i Avernakke fandt sted allerede 1801. Han døde 1853, 84 år 
gammel. Hans kone var så skrap til at spinde, at hun satte sig ved rokken allerede om morgenen ved 
lys, og så travlt havde hun, at hun lod pigerne smøre sig et stykke brød, som hun anbragte oven på sit 
hoved; engang imellem bed hun en mundfuld, alt mens rokken snurrede. ”Det er ikke blot Aakjær, 
som har lært at stave ved moderens rok. Det har været et almindeligt træk, for det gjaldt om, at der var 
så få afbrydelser som muligt: ”Nej, vi talte ikke sammen (under kartning og spinding), vi passede hver 
sit, da madmor var sådan indstillet, at, vi skulle altid være de første i by en (Hald), som var færdige, og 
det med alle ting. 

 
Når de andre gik og smølede, var vi færdige og kunne gå ærinder med et rent forklæde på. ”Var 
rokken slidt, var spindingen ikke helt lydløs, således at det godt kunne genere samtale, men til 
gengæld var den rytmiske snurren et udmærket akkompagnement til sang, og det var ganske 
almindeligt, at man sang under arbejdet, især når man sad ene, og moderens sang ved rokken er en af 
de ting, de gamle nu husker som et af de kære minder. Sangen kunne desuden være nyttig nok: 
”Spindearbejdet kunne også virke søvndyssende. Jeg husker således, at mor flere gange om 
vinteraftenen har tabt tråden i bogstavelig forstand, når hun sad ved rokken påvirket af varmen fra den 
varme kakkelovn og den lidt søvnige lampe. 

 

 
Spinding i Ørre nord for Herning. I højre hånd holdes tøjen, mens venstre 
arbejder med at regulere uldens sammendrejning til en tråd. Når tøjen er 
næsten spundet til tråd, tages en ny, som lægges til den sidste stump, uden at 
spindingen derved afbrydes. 

 

Hun kunne så tage en lur på et lille kvarter, men så kom der også fart på rokken bagefter, som skulle 
det forsømte indhentes” (Hvirring). Den indelukkede luft i stuen kunne godt have til følge, at man 
havde brug for oplivende momenter, og måske er det også en af årsagerne til at man fortalte de 
hårrejsende spøgelseshistorier. Efter en sådan var der ikke fare for, at nogen i stuen skulle falde i søvn. 
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Var konen ivrig efter at få så meget spundet som mulig, kunne det knibe for pigerne. Herom kan man 
også fortælle: ”Når en pige skulle spinde for madmor, var tempoet forskelligt fra det, hun brugte, når 
det var eget. ”A spejer for min madmor eller a spejer for mæ siel” (Tversted). 
 
Det sidste siges hurtigt. Både tjenestepiger og karle fik som regel et par pund uld som tillæg til 
pengelønnen. Dette var beregnet til de strømper, som de sled. Nogle steder fik pigerne lov at spinde 
deres egen uld på gården, eventuelt lørdag aften, men det var ikke alle steder, og det mest almindelige 
var, at tjenestefolkene bragte ulden hjem til deres mødre, som så spandt og strikkede for dem. Det var 
gammel skik, at tjenestepiger i den giftefærdige alder betingede sig en ferie i vintertiden, og i 
Vestjylland var den endnu ikke helt ophørt i mands minde. 
 
Så tog pigen til sit hjem og arbejdede der med at karte og spinde til sit eget udstyr. De fleste steder var 
denne sædvane imidlertid gået af brug, og man hævder, at ferie var et helt ukendt begreb, hvad det slet 
ikke var i noget ældre tid. Hen mod 1800 årenes slutning blev det vanskeligere og vanskeligere at få 
gårdens egne piger til at interessere sig for spindingen, og lad os tage et eksempel fra en velstående 
sønderjysk gård, hvorfra pigerne havde gået i syskole og i øvrigt blev sendt til Angel for at lære rigtig 
fin husholdning: ”Vi begyndte først at lære at spinde, når vi var ude af skolen. Ikke alle havde lyst til 
at spinde, men vi skulle jo alligevel. Jeg må sige om mig selv, at jeg havde mere lyst til alt andet 
håndarbejde end at spinde og væve, men jeg skulle jo alligevel lære det. Om søndagen og helligdagene 
havde vi fri, og ligeledes hvis der kom nogle på besøg, så kom spinderokken til side, og vi kunne tage 
strømpen fat og strikke lidt. Lørdag aften havde vi fri, så vi kunne få vort daglige tøj efterset og vore 
strømper stoppede. Vi skulle helst være færdige med at spinde ulden til jul. I juletiden blev der ikke 
spundet eller noget andet lavet, kun den daglige syssel" (Bjolderup). 

 
Garnet skulle selvfølgelig spindes så jævnt som muligt. Det måtte ikke være snart som kokkelår og 
snart som lusetarme, men for begynderen var det vanskeligt nok at undgå. Med strikkegarn gjorde det 
knapt så meget, men til væv skulle garnet være helt jævnt. Strikkegarn skulle spindes løst, medens 
vævegarnet blev spundet fastere, og fastest skulle det garn være, som anvendtes til trend i heluldent 
stof. Trenden er de tråde, som løber på langs i tøjet. Desuden blev dette garn som regel spundet til den 
modsatte side af alt andet garn, det vil sige, at tenen skulle dreje mod solen, medens den sædvanligvis 
drejede med solen. 

 
At spinde var et af de mest udprægede kvindearbejder. Spindingen var bondekonens ære, og arbejdet 
ved spinderokken var et kært arbejde. Det stillede ikke krav til kræfter, og der var hvile både for 
legeme og sjæl ved at sidde og spinde, og begge dele kunne der nok være behov for, når man stod i 
spidsen for en husholdning på ti til tyve personer. Men børnene satte også pris på at have moderen 
siddende ved rokken. Så vidste de, hvor hun var at finde, når de skulle trøstes, og der havde hun tid til 
at snakke lidt med dem. Dertil kom, at rokken var en spændende ting navnlig i en tid, da mekanik 
ellers ikke forekom i gården: ”Stangen, der gik fra trædebrættet til akslen i hjulet, kaldtes for 
spillemanden. Jeg husker, at det var vi børns største fornøjelse at sidde på gulvet foran mors rok og 
tage i spillemanden, medens rokken gik. Det er nærmest tvivlsomt, at det fremmede arbejdet, men det 
var jo noget, der kunne løbe rundt (Hvirring). Netop stangen, som ovenfor er kaldt spillemanden, har 
utallige lokale navne for eksempel kørestikken, skaglen, spinde-thomas, spindel, hesten, rask dreng, 
smæk, sving, sviv, hopperen, spilpind og mange andre. En hel del af disse er jo typiske børnenavne til 
stangen, som faldt i øjnene med sin bevægelse op og ned og rundt. Børnene ville meget gerne pille ved 
den spændende spinderok, men det var strengt forbudt, for det var ikke alene gårdens fineste mekanik, 
det var også et af de skrøbeligste redskaber. Akslerne løb på de ældre rokke på læderlejer, der blev 
smurt med fedt, især hønsefedt, og rokken skulle helst stå i varme, for at den kunne løbe let. Kun i 
juletiden og om sommeren blev den sat helt bort. Det er ikke mærkeligt, at den har en central plads i 
de gamles barndomserindringer: Så snart der var taget af bordet (efter nadvergrøden) gik alle i gang 
med arbejdet. Hvor husker jeg fra min allerførste tid rokkens hyggelige snerren og karternes skratten 
og uldens vending i dem, medens vi børn legede på det hårde lergulv, indtil vi kravlede ind under 
bilæggeren og snart efter faldt i søvn med hovedet på hundens varme pels og under rokkens 
søvndyssende snerren, som jeg kan høre endnu, når jeg tænker derpå. Imidlertid fik vi ikke lov at 
blunde ret længe sammen med hunden, thi opdagede mor, at vi blev så stille, kom hun og hjalp os i 
seng, men vi fik ikke lov at sove, før vi sammen med hende havde bedt vor lille aftenbøn. Put jer så 
godt og sov i Kristi navn, sluttede mor. Og så sov man tryg, om så stormen suste, og sneen føg” 
(Agerskov, Ilskov sogn). 
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Der findes mange former for spinderokke. Der er dog to hovedtyper, som var langt de almindeligste. 
Den ene af disse er repræsenteret af den afbildede rok fra Fåresø. Karakteristisk for denne type er det, 
at ben og opstandere er samlet i et bræt, det såkaldte bryst, som ligger mere eller mindre skråt. 
Rokkens enkeltheder kan i øvrigt variere en hel del. Et næsten vandretliggende bryst er således 
særegent for dele af Vestjylland, medens de fynske har et stærkt skrånende bryst. Det ser i øvrigt ud 
til, at de skrabrystede rokke engang har været brugt i alle dele af landet. På Falster, Møn, Sjælland og i 
Jylland nord for en linje omtrent fra Horsens til Lemvig er det dog meget få, som kan huske de 
skrabrystede rokke i brug. De var blevet afløst af den type rok, der ses på spindebilledet fra Ørre. 
Måske er det en sjællandsk rokkedrejer, som har indset, at man ved en firsidet afstivning kunne opnå 
en stabil gang af hjulet. I spindingens sidste periode var den nye rokketype ved at finde købere også i 
den sydlige del af Jylland, hvorimod fynboerne ikke godtog den. 

 
Kilde: 
• Ole Højrup: ”Landbokvinden - rok og kærne - grovbrød og vadmel”. Nationalmuseet 1964. Illustreret af Povl 

Abrahamsen. Ang. afsnittet om tilvirkning af uld og linned, side 177-199. 
 
 
 

Claus Jensen gift i Løgumkloster kirke 1890 
 

Claus Christian Jensen blev født i Bedsted 1. november 1851. Han var søn af lejeinderste i 
Bedsted, Lorenz Jensen og Johanne Marie Christiansen. Senere flytter de fra Bedsted til Jesperlund, 
der er en stedbetegnelse i nærheden af Løgumkloster. 

På et tidspunkt bliver Claus Christian Jensen kæreste med Bertha Schablowski, der er ansat som 
tjenestepige i Travsted ved Tønder.  

Bertha Schablowski blev født den 15. juni 1863 i Leipeninken i Østpreussen, og var datter af 
afdøde Ferdinand Schablowski og ligeledes afdøde hustru Caroline Matke i Leipeninken. 
Claus Christian Jensen og Bertha Schablowski indgik i ægteskab og viet i Løgumkloster kirke den 
11. december 1890. 

Bertha nævnes at tilhøre en sekt i Østpreussen. Det kan dog være, at Bertha blot var katolik, 
ligesom alle de øvrige, der er bosiddende på disse kanter. 

For at kunne blive gift skulle Martha Schablowski derfor først konfirmeres. Det er så sket på det 
tyske sprog, for så derefter at blive gift med Claus Chr. Jensen på dansk. 
 

 
Lille notits på gotisk i avisen. Oversættelsen lyder: Konfirmeret og gift samme 
dag. I Løgumkloster kirke blev forleden en ung pige konfirmeret og 
umiddelbart derpå ægteviet. Hun, der er født i Østpreussen, tilhørte en 
derværende sekt. Konfirmations-handlingen skete på tysk, vielsen derimod på 
dansk, fordi brudgommen ikke forstod tysk. (Notitsen er fundet af Otto 
Kjærgaard og er hentet i Thisted Amts Tidende for 24. dec. 1890) 

 

Hvorfor vielse blev omtalt i en lille notits i Thisted Amts Tidende vides ikke. Måske er det 
nygifte ægtepar flyttet dertil? - Eller der har været gæster derfra til brylluppet. 
 

Kilde: 
• Otto Kjærgaard, Gundsømagle 3670 Veksø: Meddelelse af 15. nov. 2015 om en lille notits hentet fra 

Thisted Amts Tidende fra den 24. dec. 1890 
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Korporal Anders Jørgen Graungaard i Øster Terp 
 
     Anders eller Andreas Jørgen Graungaard blev født 25. april 1830 i Øster Terp. Han var søn af 
hyreinderste i Øster Terp, Jens Jørgensen Graungaard (1781-1846) og Anna Kirstine Andersdatter 
Svane (1793-1874). 
    Anders Jørgen Graungaard blev kådner på Terp Nørremark. Den 27. november 1856 gifter han 
sig 26 år gammel i Bedsted kirke med Anna Maria Hansen Langkjær, født 21. nov. 1827 og datter 
af skrædder og selvinderste i Bedsted, Andreas Jensen Langkjær (1798-1874) og Hanne Margrethe 
Hansen (-1873). 
    Med hustruen Anne Marie får Anders Jørgen Graungaard 4 børn, født i årene 1857 til 1868. 
Disse var Anne Kjestine Graungaard (26. aug. 1857-), Hanne Margrethe Graungaard (25. maj 1860-
), Jens Nissen Jørgensen Graungaard (17. aug. 1862-) og Andreas Petersen Graungaard (16. jan. 
1868). Denne yngste dreng døde dog knap 8 år gammel 13. dec. 1876. 
 
     I 1864 var Anders Jørgen Graungaard 34 år og han må da for længe siden have aftjent sin 
værnepligt, men da krigen mod preusserne bryder ud i 1864 må han derfor være blevet genindkaldt 
til krigstjeneste. Som underkorporal eksisterer der et billede netop fra 1864 af Anders Jørgen 
Graungaard. Det er i formatet 8,3 cm x 6,6 cm. 
 

 

Et fotografi af underkorporal Anders Jørgen Graungaard fra øster 
Terp. Han deltog i krigen 1864 og billedet er fra samme år i formatet: 
8,3 cm x 6,6 cm. 

 
     Efter krigen blev Anders Jørgen Graungaard hjemsendt, så han igen kunne passe sit lille 
kådnersted på Øster Terp Nørremark. 
 
     I 1873 døde hans hustru Anne Marie døde af udtæring, son det står i kirkebogen, den 3. maj 
1873 i en alder af 45 år. 
     Fem år senere gifter Anders Jørgen Graungaard sig for anden gang, den 15. november 1878 med   
Jensine Nielsen, født i Branderup den 26. feb. 1839, datter af Niels Peter Christensen og Johanne 
Marie Jensdatter. 
     I dette ægteskab fødtes 1 datter, Anne Marie Nicoline Graungaard (22. maj 1880-). Selv døde 
Anders Jørgen Graungaard knap 81 år gammel den 27. januar 1911. Hustruen Jensine døde 23. aug. 
1917 i en alder af 78 år. 
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Kilde: 
• Familieregistret for Bedsted sogn. 
• Billedet af underkorporal Anders Jørgen Graungaard er fundet på internettet. 
Oplysning: 
• Jens Jørgensen Graungaard (1781 - 20. sept. 1846) blev 65 år. Han var hyreinderste i Øster Terp. Søn af 

husmand i Holsted, Jørgen Jensen og Else Jensdatter. Han blev gift 8. dec. 1816 med Anna Kirstine 
Andersdatter Svane (1793 - 18. nov. 1874), datter af arbejdsmand i Branderup, Anders Jensen Svane og 
Maren Lauritsdatter. 

• Andreas Jensen Langkjær (1798 - 3. dec. 1874), lejeinderste og skrædder i Bedsted. Søn af Jens 
Christensen Langkjær og Anna Maria Andersen i Korup. Gift 14. juni 1823 med Hanne Margrethe 
Hansen (København 1800 - 25. marts 1873), datter af søfartskaptajn Boye Hansen (1766-1821) og Anna 
Christine Nicolajdatter (c1776-1830). Ægteparret fik 3 børn: 1. Anna Kirstine Hansen (1824-), gift med 
Marcus Gubi(1823-) i Bedsted; 2. Anna Maria Hansen (1827-), gift med Andreas Jørgen Graungaard 
(1830-); 3. Bodil Marie Hansen (1834-) og gift med Hans Hansen (1826-) i Øster Terp. 

 
 
 

Sivkro Domæne 
Af Ingvert Møller Terkildsen 

 

Bedsted sogn, Hellevadvej 18, Bedsted Mark, 6240 Løgumkloster. Ejer: Lorens Christian 
Petersen. Areal: 84 ha, samdrift med gård i Landeby på 79 ha. 

Familien Ratenburg ejede gården det meste af 1700- og 1800-årene. Kroholdet, som i perioder 
også omfattede bryggeri og brænderi, ophørte i 1880'erne, men fra 1901 fungerede gården som 
amtsbanens Bedsted-Løgum station og der blev i 1904 solgt 1382 billetter.  

 

 

Billede af domænegården i Bedsted. Billedet var på et postkort, der 
blev sendt fra Quorp den 4. aug. 1911 til Theodor Juhl, hos G.N. 
Petersen, Rørkær, pr. Jejsing i Hostrup sogn. Postkortet er lånt af 
Jørgen Bendorff, Tønder i april 2015. 

 
Bedsted-Sivkro domæne opstod, da den preussiske stat købte to gårde, i 1909 

herredsfogedgården i Bedsted med 144 ha af Andreas Hansen og i 1910 Sivkro med 90 ha af 
Lorentz P. Christiansen. De kostede henholdsvis 104.000 mk og 100.000 mk. En rentegård var 
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blevet skilt fra, men tilkøb bragte det samlede areal op på 269 ha med en afgift stigende til 9.281 
mk. 

Domæneforpagter 1910-14 var Emil Balters, reserveofficer og borgmestersøn fra Bonn, som 
ikke imponerede lokalbefolkningen ved sin måde at drive landbrug på. Således skal han have pløjet 
mergelen dybt ned i stedet for at lade den ligge og forvitre vinteren over, med det resultat, at 
efterfølgeren måtte pløje det hele op igen. Ifølge en anden anekdote skal Balters en dag have været 
aldeles rasende på en karl, som skulle have kørt korn ind, men i stedet havde bragt en ko til tyrs. 
Sådan noget kunne man vente med til om efteråret og så drive alle køer til tyrs på én gang! 
Efterfølgeren Wilhelm Schmittmann behandlede sine folk slet og var kun forpagter 1915-17. 
Brødrene Daniel og Hans Jensen overtog nu forpagtningen, men sidstnævnte døde allerede 1919, og 
broderen købte 1923 Tannenhof i Terp, for på Sivkro at blive afløst af sin svoger, den tysksindede 
August Hahne indtil 1927. 
 

Herefter blev de to gårde igen delt, der udstykkedes en del husmandsbrug og skete frasalg af 
tillægsparceller. Bedsted-gården fik 47 ha, mens Sivkro med 105 ha blev forpagtet ud til Laust 
Arnum, den tidligere bestyrer af Øster Terp domæne. Han købte den i 1930, men måtte fem år 
senere opgive på grund af de dårlige tider. Staten forpagtede nu Sivkro ud til Karl Syberg, der 1941 
overtog Gammelgård på Als, hvorefter Knud Skrumsager var forpagter indtil 1946, da Carl Petersen 
fra Jelling-egnen tog over. Han købte gården i 1949 med 84 ha og efterfulgtes 1972 af sin søn, den 
nuværende ejer. 

Ved udstykningen i 1928 blev der oprettet otte husmandsbrug på 11 ha og med statslån på 9000 
kr. De blev fordelt til følgende: Christian Jessen Andersen, Jes Peter Andersen, Adolf Andersen 
Asmussen, Christian Mathias Hansen, Peter Hansen Jepsen, Nis Rosenberg Otzen, Niels Rasmussen 
Overgaard og Jacob Schultz. I 1930 kom der yderligere to, som Niels Juhl Andersen og Christian 
Wilkens fik, hver på 17 ha og samme lån. 
 

 

Domäne Sieverkrug-Bedstedt. Her ses hovedbygningen fra havesiden, 
med tværfløjen i forgrunden til venstre. Tværhuse ses også på Ottersbøl 
og Rønhave Domæner. Billedet er fra et postkort, der blev afsendt i 1908 
fra Aabenraa til Steinbergskirch i Tyskland. 

 
      Sivkro brændte i januar 1903, og bygningerne måtte fornyes. Da den preussiske 
domæneforvaltning købte gården i 1910 kunne man nøjes med at bygge den store lade. Sivkro har 
derfor ikke samme stærke domænegårdspræg som mange af de andre gårde. Hovedbygningen er en 
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rødstensbygning med trempel, mønstret skifertag og en tværfløj i to etager mod nord med 
cementpudsede rustikhjørner og vinduesudsmykninger. Avlsbygningerne ligger vinkel og er nu 
ombygget til moderne drift og to længer er tilføjet udenfor gårdspladsen. Den stadig eksisterende 
lade, som ikke var bygget, da billedet blev taget, placeredes parallelt med længen t.h. (Postkort: 
Michelsen, Lügumkloster, omkring 1905, privateje). 
 
Kilde: 
• Ingvert Møller Terkildsen: De sønderjyske domænegårde, hentet fra serien: Sønderjyske Billeder. 

Udgivet Aabenraa 2001. Heri om Sivkro Domænegårde side 78-79. Terkildsens artikel er baseret på 
oplysninger leveret af Henning Haugaard 

• Daniel Hinrichsen Jensen var domæneforpagter på Sivkro fra 1927 til 1924. Derefter blev han ejer af 
Tannenhof. 

 
 

Øster Terp domæne 
Af Ingvert Møller Terkildsen 

 
      Nu Søndergaard, Bedsted sogn, Visbjergvej 30, Øster Terp, 6240 Løgumkloster. Ejer: Mathias 
Christian Brodersen. Gården nedlagt, restareal: 4 ha. 

 Den ejedes i 1800-årene af familien Toft, 1877-99 af svigersønnen Nicolai Outzen, som solgte 
til Anders Johansen. Denne afhændede 1906 til M. H. Korsgaard, som var tysksindet og i 1909 lod 
gården gå til den preussiske stat for 140.000 mk uden besætning og inventar. Arealet var 141 ha, 17 
ha blev tilkøbt og 48.000 mk anvendt til nye avlsbygninger. Rudolf Schuldt sad som 
domæneforpagter til 1918, da han blev afløst af Jacob Østergaard til 1922. Forpagtningsafgiften var 
på 5.100 mk. 
 

 

Farvelagt billede af domænegården i Øster Terp. Billedet er hentet fra et postkort 
fra omkring 1905 og lånt af Jørgen Bendorff i april 2015. 

 

      H. C. Bladt fra Skovby på Als var forpagter i perioden 1922-26, efterfulgt af Laust Arnum, som 
1927-28 var domæneforvaltningens bestyrer. Efter udstykning blev hovedparcellen på ca. 29 ha i 
1928 solgt til Mathias Brodersen for 30.000 kr samt 5.000 kr for løsøre. Han gav gården nyt navn 
og øgede arealet med 4,5 ha eng.  

I 1965 overdrog han den til sønnen Christian Brodersen, som i 1987 solgte til sin søn, den 
nuværende ejer, som har afhændet jorden og i stedet opdrætter heste og giver ride-undervisning i de 
nye bygninger. 
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Søndergård i Øster Terp, der ligger på adressen Visbjergvej 30, som den ser 
ud i 2017. Hovedbygningen stammer formentlig fra tidligt i 1800-årene, men 
står i dag noget ændret. Ingen af avlsbygningerne fra domænetiden, som 
havde kostet Preussen 48.000 mk, findes længere. Den sidste brændte i 1998. 
I stedet er der nu, med gavle mod gårdspladsen, opført dels en stald til 
hesteopdræt, dels en parallelt liggende ridehal. Disse er forbundet med en 
lavere tværbygning. Foto: H. Haugaard, april 2017. 

 
Ved udstykningen oprettedes i årene 1927-31 syv husmandsbrug. Det første til Johannes 

Christensen (12,7 ha), de to næste i april 1928 til Jørgen Hansen Nielsen (8,5 ha) og Nis Lausten 
Nielsen (8,6 ha). I april 1930 til Hans Ferdinand Bekke (13,4 ha), Hans Jespersen (12,9 ha) og 
Kristian Thomsen (12,5 ha) samt året efter til Anton Milert Mathiesen (14 ha). Byggelånet var 
9.000 kr, bortset fra det første på 9.500 kr. Der var oprindelig planlagt ni brug, men udstykningen 
gik trægt (Oplysning fra Fødevaredirektoratet i Tønder). 
 

Kilde: 
• Ingvert Møller Terkildsen: De sønderjyske domænegårde, hentet fra serien: Sønderjyske Billeder. 

Udgivet Aabenraa 2001. Heri om Øster Terp Domæne side 77. Terkildsens artikel er bl.a. baseret på 
oplysninger leveret af Henning Haugaard i år 2000. 

 
 
 
 

Grundstenen til Bedsted Andelsmejeri lagt i 1953 
 

 ”I det Herrens år 1953, den 5. november nedlagdes grundstenen til Bedsted Andelsmejeri, efter 
at Andelshaverne den 20. juli 1950 havde besluttet at ombygge mejeriet”. 

Mejeriet blev opført i 1902 som privatmejeri og har i de forløbne 51 år ikke gennemgået nogen 
form for forandringer. Mejeriet var ikke længere tidssvarende og havde alt for lille kapacitet. 

Ombygningen skal foretages af bygmester Max Nielsen, Rødekro.  I ombygningsåret bestod 
bestyrelsen for mejeriet af følgende: Gårdejer Iver Gubi, Bedsted (Formand); Gårdejer Carl 
Petersen, Sivkro (Næstformand); Gårdejer Andreas J Haugaard, Bedsted (Protokolfører); Gårdejer 
Martin Møller, Arndrup; Gårdejer Viggo Bechmann, Korup; Gårdejer Frederik Hansen, Mårbæk; 
Gårdejer Niels Overgaard, Bedsted. 
 
Kilde: 
• Andreas J Haugaard (1898-1970): Efterladte papirer. 
Oplysning: 
• Bedsted Andelsmejeriet stod færdigbygget i 1954 og indviet samme år.  
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Johannes Enemark køber bil i 1923 
En historie af Hans Bahnsen, Bedsted, skrevet i 1993 

 
     En samtale under middagsspisningen forleden, har vækket lysten til at forsøge på at fortælle 
noget af det, som man oplevede som barn. Jeg er født i 1923, altså for 70 år siden. Og lad mig straks 
indrømme at historien har jeg fra min far.  

En sommeraften, det har nok været i 1923, sidder min far ved aftensmaden. Vi boede dengang på 
gården, der i dag ligger på Snerlevej nr. 2. Gården var den gang firelænget, og vi boede i den fløj, 
som vendte ud mod øst, og hvorfra man altså kunne se over til vejen, som nu hedder Bjergvej. Og 
det var netop, hvad min far gjorde, mens han spiste sit brød. 

 

 

Datidens bil, der mest ligner en hestevogn med motor, en slags 
firehjulet karet med to sæder. Billedet, der viser en Hammelvogn, er 
hentet fra internettet, men uden garanti for at Johannes Enemarks bil 
så sådan ud. 

 
Men hvad var nu det? - Der kom en ”fejtung”, en art firehjulet karet med to sæder, uden 

hesteforspand. Far kiggede igen engang. Jo, nu kørte den et lille stykke - og nu - nu holdt den igen. 
Det var ganske naturligt for meget for min far. Han fik ikke mere aftensmad den dag. Han skyndte 
sig ud af døren og løb op til vejen. 

 
Fænomenet viste sig at være en bil. Ganske vidst noget afvigende fra biler i vore dage. Det var 

simpelthen en fejtung med en lille træramme foran, hvor der var anbragt en 1-cylindret benzin-
motor.  

Ejeren af bilen var en yngre landmand, Johannes Enemark, og sammen med Enemark kørte nu 
min far op gennem byen og vest på. Målet var "Terp bjerge", tre små bakker, som man passerede 
lige før Øster Terp. På Terp bjerge var det almindeligt at afprøve tingene, hvem der på cykel kunne 
forcere bjergene hurtigst, - senere, hvis motorcykel, der havde flest kræfter til at snuppe disse 
”højdepunkter”. Således også med Johannes Enemarks bil. For det tilfælde, at nogen skulle spørge 
efter Terp Bjerge, skal jeg skynde mig at sige, at de på et senere tidspunkt blev jævnet ud til en 
bakke, som man ser det i dag. 
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Efter at have arbejdet sig op på det tredje bjerg, var det på tide, at vende næsen hjemad igen. Min 
far tilbød, at stå af vognen og løfte bagenden rundt. Men nej da! 

Det skulle den sandelig selv gøre, - der var jo bakgear til rådighed. Efter at have bakset lidt med 
en ståltråd, der fungerede som gearstang, fik Johannes den sandelig i bakgear, og med et ryk 
smuttede køretøjet baglæns ned i vejgrøften - hvor motoren gik i stå. Da der naturligvis ikke var 
nogen ”selvstarter” på tingesten, skulle den altså løbes i gang. Det foregik på den måde, at de begge 
to løb og skubbede - hver ved sin side - og pludselig tog bæstet fat. Med et elegant hop sprang de 
begge to op i vognen - og jog benene igennem bundbrædderne. Vognen fik i øvrigt ikke nogen lang 
levetid, idet motoren kort efter, med et stort brag, revnede fra øverst til nederst. 

Men hvor havde nu Johannes Enemark fået en sådan moderne tingest fra? - Jo sammen med 
Andreas Haugaard, hans senere svoger, havde han hentet den i Løgumkloster, hvor han havde købt 
den. Da de lidt udenfor Løgumkloster havde fået den i gang, var de kommet i tvivl om, om der nu 
også var benzin nok i tanken til at køre den lange vej hjem til Bedsted. Derfor snuppede Andreas 
benzindunken og løb forud mod Alslev kro, for at hente ny forsyning der. I mellemtiden kom 
Johannes tøffende og kørte igennem Alslevkro, forbi Andreas og videre østpå mod Bedsted. 
Historien fortæller, at Andreas Haugaard halede ham ind i Mårbæk. Denne beretning tør jeg dog 
ikke stå inde for, - sådan noget bliver jo altid ”pyntet”, efterhånden som det bliver gentaget. 
 
Kilde: 
• Postbud i Bedsted, Hans Bahnsen (1923-2009). Han skriver i 1993 sine erindringer på 32 maskinskrevne 

sider. Ovenstående lille historie om Johannes Enemarks første bil er hentet herfra. 
Noter: 
• Hartvig Bahnsen (1896-1969). Postbud i Bedsted. 
• Johannes Enemark (1899-1955) boede hos sine forældre på adressen Bjergvej 4. I 1926 lader han gården 

Nygård opføre og starter her som landmand på adressen Bjergvej 17. 
• Andreas Haugaard (1898-1970) boede hos sine forældre på Vestergård på Visbjergvej. I 1928 køber han 

gården Østergård, der ligger på adressen Bjergvej 4.   
 
 

Tale ved elevtræffet i Bedsted, lørdag den 20. maj 2006 
Af Flemming L. Toft, Mariendal Strand - Beder 

 
    Vi skal tilbage til året 1955 - Jeg var dengang 11 år - Det var sidst i august måned og høsten var 
næsten færdig - Det havde været en god høst og et godt udbytte - så æ bynne var gla'j' og godt 
tilpas... Jeg havde om formiddagen været ovre ved August Knudsen og høste i en lille lavning, som 
Mathias Knudsen havde i Arndrup. 

Det var lørdag eftermiddag - så'n hen ved æ kl. 3 og hvor æ fik lyst til o' cykel en tu'r til Bejstej - 
min far var nede ved Marie og Anton Lund og slaut - eller rettere ”skæ´ln a” = patere en gris, som 
han haj slautet om morgenen…  

 
     Der var lige forinden kommet nyt fortov i Bejstej ved æ Kirkvej fra Andrup. - Æ var ret vild med 
fortov og drømte om "den store by"… og Bejstej havde fået fortov helt op til æ bygræns ved æ vej 
til Andrup Mølle - et richte flot fortov - en ny udvikling var i gang i Bedstej... Det kommer jeg 
tilbage til... 
• Men fortov har oltin´ interesseret mig - det er nok fordi jeg er den eneste, der er født nede i byen - 
o' æ hjørn oven på Nis Gårne's hus - ved Sivkrovej. 
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• Marie Sørensen gik og hakket i æ kalgå - Der hvor æ præstgård ligger nu... Hun var et godt 
kvindfolk og æ vinket til hende... 
 
• Albert Friis kom trækkende med et par små kalve... 
• Længere henne stod Nis Holm og Anne og kigget over på kirkegården... De skulle lige hils å jen 
de kendte, som gik over o æ kirkgå for æ raaach å æ gravsted. 
 
• Æ kom hen forbi vejmand Karsten Tryk - hvor Ingeborg og Enevold Bendorff boéd ovenpå og 
Jørgen o' naue andre drenge legede ude i kalgå... 
 
• I æ sving ved æ Kirksmej lukket "Tombe Mie" æ vindue op og råbte en masse som æ it ku 
'forstå, men æ var it bang for hende, skønt det var mange, der var det, men hun gøé jo ingen fotræd, 
men var bare en stakkels kone, hvis liv havde slået en ordentlig kolbøtte... Hun haj en karakteristisk 
mørk lille hat o´ æ hoved. 
 
• Anne og Cecilie Dam - æ Dams Piché - de var ved o' luk æ mejeriudsalg og var ved o' vask gulv - 
o´ føjel - som det hed dengang... 
 
• Lige overfor stod Johan Møller og kigget - han ventede på at Dres - Dres Olsen - skul' kom hjem 
med et stoe las kvorn op fra Thomas Møller - altså store Thomas - Å lich som han havde råbt: "Nå, 
komme do i søndagsskole i morgen, lille Flemming, så kom Dres i den fladsnudede Bedford rundt 
om æ hjørn ved æ Kro, ligeså stille kørende - det var stor´ las å - for æ snue af æ Bedford stak op - 
Dres fik æ Bedford bakket ind i æ laj - og Johan kom ned til ham - "Det er sandelichen et stor las - 
Dres" – Ja, ja - o' som sagt skul' vi gern til Affenrå å måndag med det gode kvorn - hvis ellers Vor 
Herre han vil - Dres" - Ja, Johan, såj Dres - å' hvis han ikke vel - så kører vi sjæl... Ja, ja, ja – lille 
Dres - do ka da også lich få´et såj... 
 
• Hans Hybschmann og Karla... var ved å gøé klar til at lukke - og Karla var ved o' å føjel ude i æ 
gang, hvor der gik en trap op til 1. sal - der boed Hajses moe... 
 
• Søren Sørensen var lich' ve å pynt æ vinne færdig - o' gik lich hen og kigget interesseret å de fine 
lang bukser - det er gode terylenebukser fra Engel - æ kun it forstå hvad Terylene havde med Engel 
at gøre, men fandt senere ud af, at det var fabrikken i Haderslev, som hed Engel. 
 
• Æ haj også en aftale med post Hartvig Bahnsen - han skul klip mig, men skul´ lich kom hjem fra 
sin postrute - han var ikke kommet endnu, så æ gik lich hen til æ bache o' køjt en lille rund is... det 
var Misse sjæl, der støj i æ butik og den jen af æ bachesven´ (Holm) støj ude ved æ port o' fik sig en 
smøg... 
 
• Oven på Æ Kro boede den ny vognmand, Paul Paulsen og sin kone Stinne - Den ny Bedford, der 
var grøn og med lang snue holdt ind mod æ fortov - han var nok lich op o' få æ kaffe... 
Det var for resten dæ' Villy var bleven født, - så han æ føjt o' æ kro. 
 
• På vejen hen til købmand, Peter Petersen kom Benno Christensen cyklende - o' grint så morsomt, 
at han næsten ikke kunne få ordene frem - De havde haft en hjemmeopgave, som skulle afleveres, 
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men Benno havde glemt opgaven derhjemme, så han spurgte om lov til at køre hjem og hente den - 
Ja ja da - sagde Lærer Sørensen (han rejste senere til Aabenraa)  
Nå, men Benno cyklede hjem til Margrethe - og det tog lidt tid - temmelig meget tid - og han nåede 
lige at komme tilbage inden timen var gået - "Det var du længe om Benno" - Ja, det må De 
undskylde, lærer Sørensen - men æ kom til at cykle bag ved Marie Steinvig... stor latter i hele 
klasseværelset inkl. lærer Sørensen... 
 
• Æ kom hen til købmand Peter Petersen, da æ haj få'n klippet mit hår hen ved Bahnsen - han haj 
givet mig brillantine i æ hår og haj' fået det så'n richte rejt bagover... uha - æ lautet godt og tøt æ var 
en grau karl... 
 
• Hen ved købmand Peter Petersen holdt æ præst - Poul Andersen - han fik Esso benzin å sin ny 
Volvo – bordeauxrød 444 med nummer: Æ 10.366 - Det var en flot bil og Peter Petersen pudsede 
lige forruden for æ præst - han kørte langsomt og æ bukket pænt og han lettede på hatten - for det 
havde jeg lært - man skulle bukke for præsten og skolelæreren. – Lige så langsom kørte han – o´ æ 
tror aldrig den kom op i det høje gear før Stefan fik kørekort... 
 
• Jeg gik forbi hen ved æ skomager og æ barber - brødrene Stamp Enemark. De var begge 
ungkarle og boede i det samme hus - oppe ovenpå boede også min skolekammerat, Normann, men 
han var ikke hjemme den daw. 
 
• Inde i stolen ved barberen sad Dres Haugaard og Hermann Hansen og fik æ skæg af - de 
diskuterede sikkert politik og især sport, for ved æ barber kunne man også tips... Det var noget 
særligt ved den bygning - gik man ind til venstre, så duftede det så fint af hårvand og brillantine og 
gik man ind til højre, så duftede det af læder og skosværte... 
 
• Æ tid var ved at gå, og jeg måtte hellere se at komme ned til min far - nede ved Marie og Anton 
Lund - æ cyklede rundt om æ hjørn ved æ smej, Alfred Løbner. Han stod og snakket med Iver 
Gubi, de grinte begge to højt, men humor var de også begge kendt for på hver deres måde... 
 
• Æ kom ned til far og fik lige en af Maries gode småkager. Æ kørte med min far på motorcykel - 
det var før han fik Ford - Dres Haugaard havde lige fået en Ford... på vejen op gennem æ by var vi 
inde hos Kedde Sølbeck - Gulf Benzin - og far skulle lige have for 10 kr. benzin på motorcyklen - i 
æ vindue ved Kedde stod der et fjernsyn, og det var en sensation - senere måtte vi komme ned i 
butikken om eftermiddagen for at se Børnetime - vi kom så tidlig, så den først tim gik med at se 
prøvebilledet. 
Nå, men far og jeg kørte så op til æ Kirk, hvor min cykel stod - og far fortalte, at vi om aftenen 
skulle i biografen oppe i forsamlingshuset. Det var mit livs første film - Livet på Hegnsgård - og 
den sluttet med at Carlo With (Mogens With 's far) sang - Jeppe Aakjærs dejlige sang: ”Jeg bærer 
med smil min byrde...”, som slutter med følgende: "Hvor kan i dog gruble og græde, så længe Guds 
himmel er blå"... ..."Mit hjerte skælver af glæde, blot duggen synker et strå"... 
 
• Det var Christian Clausen fra Broager, der viste filmen - og resten af sit liv hed han aldrig andet 
end Kedde Kino fra Braue. 
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• Jeg nævnte i starten det med æ fortov og den ny udvikling i Bedsted, sådan som jeg oplevede det i 
1955 som 11 årig. 
 
• Og hvad var det så for en udvikling? - Jo, den første mejetærsker var taget i brug af den ny 
forpagter nede på Arndrup Mølle - han hed Svend Neumann - det var en revolution – simpelthen... 
 
• Bedsteds sognerådsformand, Andreas Haugaard, havde sammen med et enigt sogneråd indgået 
et såkaldt skoleforbund med Agerskov Kommune, og det betød, at man nu kunne få en 
Realeksamen i Agerskov... 
 
• Lærer Mathiesen og senere samme år, lærer Brodersen, var blevet ansat på Bedsted Skole, efter 
nogle år med mange vikarer og halvdårlig undervisning... 
 
• Byen var blevet kloakeret og der var blevet indlagt vand fra vandværket, som lå lige ved siden af 
Maren Tatol. 
 
• Skoleforbundet betød, at man nu kunne få en udvidet eksamen uden "skolepenge" fra forældrenes 
side. Det var min far meget i tvivl om, men vi havde så fået frk. Hansen ansat på 
kommunekontoret som kommunekasserer, og hun kunne bekræfte, at det var rigtigt, at det fremover 
ikke kostede noget at få en realeksamen i Agerskov. 
 
• Det betød, at alle der bestod optagelsesprøven i Agerskov nu fik nye muligheder - og i nogle år 
var 18-19 elever, der hver dag i 4 år gik i skole i Agerskov, for så senere at få en realeksamen og 
enten få en videre uddannelse i gymnasiet eller komme i lære indenfor handel, håndværk, offentlig 
forvaltning m.m. Den beslutning kom til at betyde rigtig meget for mange - uanset forældrenes 
indkomst og status... 
 
Og hvad skal vi så gøre nu for Bedsted i 2006? 
    Jeg vil gerne som afslutning opfordre Jer alle til at bidrage til nye initiativer til gavn for Bedsted - 
Jeg har haft nogle gode samtaler med Kenny Snitgaard og Hanne Bøhnke - og vi har drøftet 
mange ting, som I forhåbentlig kommer til at høre mere om. Det var rigtig godt, at Marie og 
Johannes Laugesen i 1960 kom til Bedsted og byggede Solgården - ingen tvivl om det - men 
Bedsted må ikke ende med KUN at være et plejehjem - vi har BELØ og andre gode eksempler på, 
at når der kommer nytænkning og nye initiativer til byen - tænk blot på hvad Svend Aage 
Jacobsen, Egon Møller, Jesper Jespersen - og senere Jens Overgaard - har skabt, så skal der 
kun få dygtige iværksættere tilføres og udvikles - før Bedsted igen bliver en aktiv og levende by 
med billige byggegrunde, tæt ved motorvejen, ingen forurening, en god skole, som fremover ikke 
må være ”lukningstruet”, men tværtimod, må få lov til at være én af de virkelige gode kræfter og 
værdifulde inspirationsværksteder i Bedsted... 
    Skal vi sammen råbe et trefoldigt Hurra for Bedsted og Bedsteds fremtid...  
Bedsted - længe leve... 
 

Kilde: 
- Flemming L. Toft (1944-): En historie han skrev 18. maj 2006 og som han læste op i forbindelse med 

elevfesten på Bedsted skole, den 20. maj 2006.  


