
1497 
 

 

Brudstykker af 
 

 
 

SOGNS HISTORIE 
 
 
 

 

 
 

Samlet, bearbejdet og udgivet af 
 

Henning Haugaard 
 
 
 
 

NR. 36 • MAJ 2019 
 



1498 
 

Indhold 
 

- Konfirmandbillede fra Bedsted 1951     1499 
- Konfirmandbillede fra Bedsted 1966   1499  
- Busten af Johan Thomas Lundbye afsløret 1. sep. 2018  1500 
- Lundbyes gravsted på Bedsted kirkegård                        1509 
- Rosentræet på Bedsted kirkegård   1512 
- Gravstenen over sognepræst Richard Jepsen  1514 
- Gravstenen over præstekonen Elisa Ishøy   1515 
- Da kirkerne var de eneste forsamlingshuse (Af Karsten M. Sørensen)  1516 
- Bedsted by og sogn i begyndelsen af 1900-tallet (Af Iver Gubi) 1517 
- Historisk kalender over begivenheder i sognets historie  1520 
- Johan Mohrbeck blev borgmester i Malmø   1529 
- Personfortegnelse over husstande i Bedsted og Arndrup 1918 1530 
- Fortegnelse over husbesiddere i Bedsted 1924 og 1978  1533 
- Skatteopkrævningsliste for Bedsted og Arndrup 1916  1535 
- Skatternes- og afgifternes historie   1537 
- To breve af præsten Harald Lindberg Andersen  1541 
- Brev fra Christine Rasmussen i Odense til Christian Sørensen 1543 
- Brev fra tidl. lærerinde Rosa Seerup til guldkonfirmanderne i 1997 1544 
- Ernesto Dalgas´ brev fra Gabøl til forældrene 1848  1545 
- Skrædder Gustav Kaiser i Alslev. Hvem var han?  1547 
- Da busten af Lundbye blev rejst på kirkegården i 2018  1548 
 

 
Forsidebilledet 

 
Postkort med et billede fra Kirkegade i Bedsted fra 1909. Fra venstre ses 
bygmester Christian Nielsens hus, ind ad Tjørnevej skimtes den tidligere kro, der 
nu bebos af malermester Hans Peter Nielsen, dernæst manufakturhandler Hans 
Sørensens hus med butik. Til højre igen i baggrunden den nyopførte Bedsted kro 
og station fra 1902. Yderst til højre det endnu ikke færdigt byggede bageri med 
cafe og forretning. Det blev opført i 1909 af bagermester Christian Petersen. 
Postkortet er lånt af Jørgen Bendorff i april 2015. 

 
Meddelelser 

 
Dette nummer af Brudstykker af Bedsted sogns historie indeholder en 
gennemgang af Lundbye-bustens historie, der endte med afsløringen på Bedsted 
kirkegård den 1. september 2018. Der er også artikler om andre gravstene på 
kirkegården. 
Desuden er der en historisk kalender over vigtige begivenheder i sognets historie 
samt artikler om besiddere af husstandene og skattepligtige i den tyske tid. 
God læselyst. 

Kolding, maj 2019 
 
     Med venlig hilsen 
     Henning Haugaard 
 
     ISSN: 1903 – 8828 
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Konfirmandbillede 1951 
 
 

 

Konfirmanderne 11. marts 1951. Fra venstre: Johannes Sølbeck, Hans Milert Mathiesen, 
Karl Olesen, Egon Bødevadt Møller, Aksel Brodersen og pastor Harald Lindberg Andersen. 
Siddende: Krista Andersen, Inge Have, Margrethe Mathiesen, Karen Jensen og Kirstine 
Nielsen. 

 

Konfirmandbillede 1966 
 

 

Konfirmander i Bedsted kirke 15. maj 1966. Bagerst fra venstre ses: Ejgil Tryk, Arne 
Brodersen, Leif Hansen, Ingvard Christensen, Villy Holm og Svend Michelsen. Midterst 
række: Gösta Gasberg, Villy Paulsen, Kaj Enemark, Adelheid Hansen, Louise Petersen, 
Ove Schrøder, Henning Brodersen og pastor Poul Andersen. Siddende: Helene Schrøder, 
Ethel Knudsen, Metha Wind, Dagny Nielsen og Hanne Toft. Fraværende: Rositta 
Frederiksen. 
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Busten af Lundbye afsløret 1. sep. 2018 
 

 

     I efteråret 2016 kontaktede kommunalpolitiker Mathias Knudsen sin gamle nabo fra Bedsted 
Mark, Flemming Toft, for at opfordre ham til at udtænke en idé til, hvordan man skulle finde en 
form for kunst, der kunne skabe en positiv omtale af Bedsted og omegn. 
     Flemming gik i tænkeboksen nogen tid, og kom så i tanker om, at han ved et møde med den nye 
formand for Ny Carlsberg Fondet, havde fortalt, at Flemming var sønderjyde, født i Bedsted, og 
omgående kom de ind på guldaldermaleren, J. Th. Lundbye, der som bekendt ligger begravet i 
Bedsted. Flemming Toft kunne ved samme møde også fortælle Karsten Ohrt, at hans tiptipoldefar, 
Johan Andreas Ohrt, blev født i Bedsted. 
     Flemming Toft udarbejdede en skitse til en plan for det videre forløb, og holdt et møde med 
Mathias Knudsen om tankerne bag planen om at få en kunstgave fra Ny Carlsberg Fondet til 
Bedsted. 
 
     Der blev efterfølgende nedsat en initiativgruppe, bestående af sognepræst Heine Holmgaard, 
kommunalpolitiker Mathias Knudsen, lokalhistoriker Henning Haugaard og erhvervsmanden 
Flemming L Toft. 
    I fællesskab udarbejdede initiativgruppen derefter en ansøgning, der blev afsendt den 16. marts 
2017 til Ny Carlsbergfondet: 
 

Til formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt, Brolæggerstræde 6, København K. 
Vedr. ansøgning om et egnet kunstværk og placering med relation til guldaldermaleren 
Johan Thomas Lundbye i Bedsted Sogn. 
Vi undertegnede henvender os til dig for at få afklaret vurderingen af vores ansøgning og 
om muligt at få placeret et kunstværk i Bedsted af eller med relation til J. Th. Lundbye.  
Som det er dig bekendt, så ligger Lundbye begravet på Bedsted Kirkegård og vi oplever år 
for år en stigende interesse for historien bag kunstneren i form af mange besøgende ved 
det smukke gravsted på kirkegården i Bedsted, og ikke mindst de henvendelser 
lokalhistoriker Henning Haugaard jævnligt får fra interesserede. Flere gange har han 
også hjemme i sognet holdt foredrag om Lundbye med en interessant PowerPoint-
præsentation om hans liv til hans død og begravelse, samt ikke mindst et indblik i 
Lundbyes store kunstneriske produktion fra sine kun godt 29 leveår. 
Det er vores hensigt og ønske at markere Lundbyes 200 års fødselsdag den 1. september 
2018, og i den anledning skal vores henvendelse ses som et led i planlægningen af denne 
mærkedag. 
Vi har derfor i initiativgruppen tænkt os at invitere dig til Bedsted. Formålet med mødet 
er først og fremmest at drøfte vores henvendelse med dig og ikke mindst give dig mulighed 
for at besigtige gravstedet og mindesmærket over Lundbye, udført af Utzon-Frank samt 
Bedsted Friskole. 
Efter besigtigelsen vil Tønder kommune være vært ved en frokost på Agerskov Kro. 
Til din orientering består initiativgruppen af følgende personer: Byrådsmedlem i Tønder 
kommune, Mathias Knudsen, Bedsted - sognepræst i Bedsted, Heine Holmgaard, 
lokalhistoriker Henning Haugaard, Kolding samt initiativtager, erhvervsmanden 
Flemming L Toft, Mariendal Strand ved Beder. 
Vi håber at du vil ”hjælpe os” med vores anmodning, idet vi ikke er i tvivl om, at du, om 
nogen har mulighed for at vurdere, hvad der er muligt for at opfylde vores ønske om at 
fremme kendskabet til én af vort lands største guldaldermalere, Johan Thomas Lundbye. 
Med venlig hilsen Initiativgruppen. 
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     Efter denne ansøgning kom der ved Flemming Tofts mellemkomst et møde i stand med Karsten 
Ohrt, og tirsdag den 13. juni 2017 kom Karsten Ohrt sammen med Tom Hermansen med fly via 
Sønderborg til Bedsted. De havde dog først et møde i Tønder og kl 12.15 mødtes initiativgruppen 
med de to fra København på Agerskov Kro. Her blev der først serveret en lille frokost.  
Snakken gik godt, hvorefter Karsten Ohrt fremlagde deres forslag: Hovedet af Landsoldaten. 
Henning Haugaard havde mere tænkt sig en kopi af krigermonumentet ved Trinitatis kirke i 
Fredericia, der viser Lundbye blive begravet af sine soldaterkammerater, hvilket jo netop skete i 
Bedsted. Karsten Ohrt sagde straks, at det måske også var en ide, men nu skal vi se, hvad vi kan 
gøre.  
    Derefter kørte alle til Bedsted, hvor mindestenen over Lundbye på Haderslevvej blev besigtiget 
og bagefter besøgtes Lundbyes grav på kirkegården. Derefter blev der serveret kaffe i præstegården. 
Her fik Karsten Ohrt også lejlighed til at se sin 4 x tipoldefars tinkalk, der ligger gemt i 
præstegårdens arkiv. 
  

       

Billede af formanden for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt. På billedet til 
højre ses Karsten Ohrt og Tom Hermansen samt Mathias Knudsen og 
Henning Haugaard. Foto: Flemming Toft.  

 

     Tirsdag den 27. juni modtog initiativgruppen en mail med et negativt svar fra Karsten Ohrt ang. 
krigermonumentet med den begrundelse, at krigerrelieffet er for stort til stedet. Fra Ny 
Carlsbergfondets side mener man, at Bissens hoved af Lundbye stadig vil være den bedste gave til 
byen og hovedet vil være smukt med den runde bøgehæk på kirkegården ved Lundbyes grav som 
baggrund.  
     Efter en del snak i initiativgruppen sendte Henning Haugaard den 29. august en ny mail til 
Karsten Ohrt i håbet om, at man vil skænke Bedsted Bissens krigerrelief i stedet for hovedet: 

 
Kære Karsten Ohrt  
Sommeren er ved at gå på hæld og vi tænker med glæde på dit og Tom Hermansens besøg 
den 13. juni 2017 for at besigtige forholdene i Bedsted i forbindelse med en Ny Carlsberg-
fond-gave til Bedsted. 
Også tak for din hurtige tilbagemelding af 27. juni. - Vi vil godt medgive, at Bissens relief 
er alt for stort til at placere i forbindelse med Lundbyes grav på kirkegården.  
Og som du nævner, vil Bissens buste af Lundbye gøre sig godt foran den store runde 
bøgebusk. Så hvis relieffet glipper, vil vi være glade for Lundbyes hoved. 
Men som du nok bemærkede, er vi i udvalget stadig varme på relieffet med kriger-
monumentet. Vi har i den forløbne tid tænkt på flere alternative muligheder for en evt. 
anden placering af relieffet, og vi er enige om, at det bedste sted at placere relieffet, er i 
forbindelse med mindestenen i Bedsteds vestlige bydel ved Haderslevvej. 
Haderslevvej forbinder Haderslev med Tønder og der er en rimelig god trafik ad denne 
vej.  
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Her ved mindestenen er der et temmeligt stort grønt areal, der sagtens vil kunne rumme 
det ret store Bissen-relief. Det kræver til gengæld, at der skal opføres et murstykke, hvor 
relieffet kan læne sig op af, ligesom relieffet i Fredericia. Et murstykke, der er 2 meter 
bredt og ca. 2 meter højt (Relieffets mål er: 200 x 170 cm).  
Vi håber, at du og din bestyrelse i Ny Carlsbergfondet endnu en gang vil overveje, om det 
kunne blive relieffet vi kan få til Bedsted. 
På udvalgets vegne: Heine Holmgaard, Mathias Knudsen, Flemming L. Toft og Henning 
Haugaard. 
 

      Sagen blev herefter overdraget til en medarbejder ved Ny Carlsbergfondet, Sarah 
Fredholm. Hun skulle herefter tage sig af korrespondancen med initiativgruppen i Bedsted og 
hun meddeler i en mail den 20. oktober følgende: 

 
Kære Henning Haugaard 
Bestyrelsen har nu overvejet placeringen af enten Bissens buste af den tapre landsoldat 
eller krigerrelieffet, der også har været på tale. Det er fortsat tydeligt for os, at relieffet 
bliver for stort, og at busten derimod vil stå rigtig godt på den omtalte placering, foran 
den store bøgebusk på kirkegården. Derfor vil vi gerne tilbyde jer at opstille Bissens buste 
af Lundbye på Bedsted kirkegård. Lad mig gerne vide, hvad I siger til tilbuddet, så vi 
nærmere kan aftale mere om de praktiske detaljer. 
Jeg er sikker på, at busten kommer til at stå rigtig flot på kirkegården. Jeg ser frem til at 
høre fra dig. 
Mange hilsner fra Sarah Fredholm  

 
   Den 25. oktober svarer Henning Haugaard på Sarahs mail. Han skriver følgende: 
 

Kære Sarah Fredholm 
Vi i Lundbyeudvalget vil hermed gerne takke for busten af Lundbye, som I har tiltænkt os 
i Bedsted på kirkegården. Vi forventer at busten vil blive sat op og på plads til dens 
indvielse den 1. september 2018, der er 200 års dagen for malerens fødsel.  
Sagen er nu fra vores side sendt til høring i Bedsted sogns Menighedsråd, hvorfra vi 
forventer et positivt svar. Mødet finder sted den 29. november 2017. 
På Lundbyeudvalgets vegne 
Henning Haugaard   

 

 
Busten af Lundbye, bestående af en såkaldt undersokkel og en 
såkaldt stele bliver udført i en rødlig granit og med et bronzehoved af 
Lundbye øverst. Den samlede højde bliver i alt 2,40 m. Monumentet 
er udført af stenhugger Flemming Brian Nielsen. 
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     Den 5. december meddeler sognepræst Heine Holmgaard, at der har været afholdt møde i 
menighedsrådet, og her var alle enige om, at man godt vil have busten af Lundbye til Bedsted 
kirkegård.  
     Ligeledes blev sagen også forelagt provsten for en udtalelse, og denne kunne meddele, at der 
ikke kræves nogen særlig tilladelse til opsætning af busten. 
 
     Den 19. marts 2018 meddeler Sarah Fredholm at busten er ved at være færdig fra værkstedet og 
hun sender samtidig et billede af busten.  
     Herefter aftalte Sarah Fredholm og Henning Haugaard at en mand vil komme og støbe et 
fundament den 27. august og dagen efter, den 28. august, vil der blive sendt en lastbil af sted til 
Bedsted med de tre dele: Sokkel, stele samt et hoved. 
 
     I begyndelsen af april forøgedes Lundbyeudvalget med en ekstra person, Aron Jørgensen, der er 
formand for Bedsted Friskoles Støtteforening, idet man ønskede et nærmere samarbejde med 
Bedsted Friskole i forbindelse med afsløringen den 1. september.  
    Den 12. april mødtes alle hos Aron Jørgensen for at planlægge de nærmere omstændigheder 
vedrørende festligholdelsen af bustens afsløring. Det blev bestemt, at afsløringen skal finde sted kl. 
14 og derefter stort kaffebord kl. 15 i Friskolens Multihal. 
    Flemming Toft ville kontakte Karsten Ohrt for at bede ham om at afsløre busten. Og på det næste 
møde hos Mathias Knudsen den 14. maj besluttedes det endvidere at invitere borgmester Henrik 
Frandsen og biskop Elof Westergaard.  
 
    Flemming Toft havde en idé om, at et par børn skulle hjælpe til ved afsløringen. Henning 
Haugaard foreslog derefter, at et af børnene kunne være en ægte Lundbye, idet Steen Lundbye, der 
er ansat på Koldinghus og som er gift med Bente Lund, der stammer fra Bedsted. Sammen har de 
bl.a. sønnen Jonas. Han kunne således være behjælpelig ved afsløringen sammen med en 
jævnaldrende pige fra Bedsted.  
     Man forventede mindst 100 personer til afsløringen og det efterfølgende kaffebord. Sidst på 
eftermiddagen ville Støtteforeningen stå for bespisningen for de interesserede. 
     Det 3. fællesmøde blev holdt hos Henning Haugaard i Kolding den 27. juni. Her fik man sat de 
sidste ting på plads.  Også den officielle invitation blev herefter udfærdiget i to versioner og afsendt 
til de respektive personer og grupper. 
 
     Den 28. august, samme dag som busten skulle ankomme til Bedsted, havde Henning Haugaard 
og skoleleder Kenny Snitgaard aftalt, at han skulle komme på Friskolen i 2. lektion og fortælle 
børnene fra 2. til 9. klasse, i alt ca. 60 børn, om hvem Lundbye var, og at man førstkommende 
lørdag vil få en buste af ham opstillet på Bedsted kirkegård. 
 

     Og så endelig oprandt dagen, lørdag den 1. september 2018, hvor busten af Lundbye skulle 
afsløres. Dagen var godt valgt, da det netop denne dag var 200 års dagen for Johan Thomas 
Lundbyes fødsel i Kalundborg.  
     I alt mødte cirka 165 mennesker op på kirkegården til afsløringen. Heriblandt var der også to 
inviterede repræsenter fra Kalundborg: Anders Villadsen, der var tidl. kommunaldirektør samt Ole 
Jerichau, tidl. kommunalpolitiker med deres koner. Og præcis kl. 14 kunne kommunalpolitiker 
Mathias Knudsen byde alle de tilstedeværende velkommen.  
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Billedet viser kommunalpolitiker Mathias Knudsen byde velkommen til 
alle de mange deltagere på Bedsted kirkegård, i alt cirka 165. I 
baggrunden ses fra venstre Heine Holmgaard og biskop Elof 
Westergaard. I forgrunden til højre ses derefter borgmester Henrik 
Frandzen og ved siden af bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 
Stine Høholt stående med en blomsterbuket. 
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      Ifølge programmet havde Karsten Ohrt lovet at komme til Bedsted og forestå afsløringen, men 
pga. sygdom måtte han desværre melde afbud, men sendte i stedet en dame fra bestyrelsen, Stine 
Høholt. Hun holdt en pæn tale, der her er gengivet: 
  

Tak for invitationen til at må sige et par ord i dag. Mit navn er Stine Høholt, og jeg er 
bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet. 
Det er en af vores store, danske malere, som vi fejrer i dag. Johan Thomas Lundbye er af 
de landskabsmalere, som har betydet allermest. I løbet af sin korte karriere som kunstner 
bidrog han på markant vis til at fremdyrke et, nærmest, arketypisk billedet af den danske 
nation.  
De bakkede landskaber, stendyssen på marken, skrænten langs kysten, kornmarken, 
bøgeskoven og køerne i landskabet. De motiver har Lundbye malet med så stor 
overbevisning, at det har brændt sig ind på nethinden. Det er det landskab, mange af os, 
stadig ser for vores indre blik, når vi tænker på "Danmark". 
Lundbye var samtidig en dygtig tekniker. En fantastisk tegner. Og en ambitiøs 
brevskriver og dagbogsskribent. Og så forstod han, trods sin mutte natur, at begå sig. Han 
fangede derfor tidlig opmærksomheden hos nogle af landets vigtigste kulturperson-
ligheder, og alle veje var åbne for ham. 
Lundbye havde kort sagt store bedrifter bag sig og en stor karriere foran sig, da han knap 
tredive år gammel fandt døden lidt uden for Bedsted den 26. april 1848. Optændt af tidens 
patriotiske stemning havde han meldt sig som frivillig i de første dage af Treårskrigen.  
Set udefra en næsten absurd beslutning. 
For selvom Lundbye var født ind i en officers familie, så havde han som den eneste af syv 
brødre aldrig vist militære tilbøjeligheder. I følge et dagbogsnotat lod han hellere en myg 
stikke, end han slog den ihjel. 
I løbet af et par uger var han nu forvandlet fra fredsommelig kunstner til menig soldat. På 
vej mod fronten i hertugdømmerne. Men inden hæren fik fjenden i sigte, døde han altså 
her i Bedsted, i en vådeskudsulykke. En soldat kom i farten til at vælte en del geværer, så 
det ene gik af og ramte Lundbye. Senere samme dag blev han gravlagt på Bedsted 
kirkegård. 
Ideen om at sætte Lundbye et minde på graven er ikke ny. For omtrent hundrede år siden 
passerede arkitekten H.B. Storck gennem Bedsted, hvor han med skuffelse så, hvor 
beskedent Lundbyes grav var markeret. Der var ganske vist sat en gravsten. Men 
Kunstakademiets direktør havde ventet lidt mere, når det nu drejede sig om én af landets 
mest berømte kunstnere.  
Efter at være kommet hjem til København fik Storck derfor stablet en komite og en 
indsamling på benene, og resultatet blev en smuk mindesten, udført i norsk marmor af 
Einar Utzon-Frank. Men stik imod hensigten fandt stenen ikke plads på graven. Den blev i 
stedet opsat ved landevejen syd for byen, nærmere selve åstedet, i 1924. 
I dag, på 200-årsdagen for Lundbyes fødsel, kan vi langt om længe supplere hans 
beskedne gravsten med et markant mindesmærke. Mens Utzon-Franks mindesten 
tematiserer geniet, der indhentes af døden, så er den buste, der om lidt vil blive afsløret, 
langt mere jordnær. Den viser os mennesket Lundbye, som han velsagtens så ud, da han 
ankom til Bedsted den dag i april 1848. Busten viser ham i uniform, med opspilede øjne og 
let åben mund. Vi kan lige forestille os, at han kommer frisk fra march eller fra en af sine 
vandringer i landskabet. 
Busten blev skabt af den slesvigske billedhugger Herman Wilhelm Bissen, og er egentlig 
blot en lille del af det velkendte krigermonument i Fredericia, i folkemunde kendt som 
Landsoldaten. Bissens monument blev sat til minde om slaget ved Fredericia i 1849, men 
skulle også fungere som hyldest til de menige soldater. At sætte den almindelige fodtusse et 
mindesmærke var dengang helt uhørt, men tanken var nok affødt af tidens større, 
demokratiske bevægelse. Og selvom Lundbye for længst var lagt i graven i Bedsted, da 
slaget stod i Fredericia, så fandt Bissen det åbenbart passende, at netop han - og måske 
kun han - kunne udfylde rollen som den typiske soldat af folket. 
Det siger næsten sig selv, at historien om den lovende og patriotiske kunstner og det 
meningsløse dødsfald gav anledning til en del mytedannelse i eftertiden. At Lundbye blev 
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castet som Landsoldaten i Fredericia var på sin vis første led i den myte. Og læsning af 
Lundbyes dagbøger - som Ny Carlsbergfondet i anledning af 200-årsdagen for første gang 
har udgivet - giver kun mere næring til Lundbye-myterne. 
 

     

Daniella Jørgensen og Jonas Lundbye, der begge er 8 år, løsner i fællesskab det røde bånd og 
frem fra det hvide lagens skjul dukkede hovedet frem af maleren Johan Thomas Lundbye, alt 
imens Stine Høholt og Mathias Knudsen ser til. Fotos: Kirketjener Christian Wilkens. 

 
Lundbyes egne breve og notater passer godt med forestillingen om det depressive geni, der 
så døden i møde. "Måske var det endda selvmord", påstår en af de mest sejlivede myter - 
om end der faktisk var talrige og samstemmende vidner til vådeskuddet i Bedsted. Men 
myten er større end manden, og det er derfor passende, at man fremover kan besøge 
Lundbye i overstørrelse, her hvor Lundbye-myten udgår fra. 
Jeg vil gerne afslutte med at takke for et rigtig godt samarbejde til alle de implicerede. Det 
er skønt, at det kunne lykkes. Vi er fra Ny Carlsbergfondets side meget glade for, at vi har 
kunnet bidrage og vi takker de ildsjæle, som har kæmpet for at busten kom på plads. Det 
er mig derfor en stor glæde, at vi nu kan afsløre Bissens portræt af Lundbye. 

 
     Herefter afslørede Stine Høholt busten sammen med 2 otteårige børn: Daniella Jørgensen fra 
Bedsted og er efterkommer af en gammel Bedsted-slægt, samt Jonas Lundbye, Kolding, der er af 
Lundbyes slægt. Cathrine Lundbye, der ligger begravet ved siden af sønnen Johan Thomas, er 
således Jonas´ 4 x tipoldemor. Derefter holdt både biskop Elof Westergaard og borgmester Henrik 
Frandsen en kort tale og hver især lykønskede de Bedsted med busten af Lundbye. 
     Herefter inviterede Mathias Knudsen alle de tilstedeværende på kaffebord i Friskolens Multihal. 
Her deltog omkring 120 personer.  
     I Multihallen var Flemming Toft toastmaster og efter kaffen og en fællessang gav han ordet til 
Henning Haugaard, der stod for festtalen. Han sagde: 
 

Det er en stor dag i dag i Bedsteds historie, da det er 200 år siden af maleren Johan 
Thomas Lundby blev født, og at vi i den anledning har fået afsløret en buste af ham. 
En stele af rød granit og et bronzehoved af Lundbye ovenpå, en gave fra NCF på i alt 2 
tons og en højde på godt 2 meter. Den er vi glade for og vi siger Ny Carlsbergfondet tusind 
tak. - Lundbye betragtes i dag som en af vore allerstørste danske guldaldermalere. 
Ordet Guldalderen er egentlig et sjovt begreb. Det drejer sig om perioden i begyndelsen af 
1800-tallet til hen omkring 1850. Baggrunden herfor er nogle kedelige og uheldige 
episoder i Danmarkshistorien. Jeg nævner 5 ting: 
1. Krigen i 1801-07 mod England, hvor vi mistede flåden og København blev bombarderet 
2. Tabet af guldhornene i 1802 - 3. Statsbankerotten i 1813 - 4. Tabet af Norge i 1814 efter 
oprydningen efter Napoleonskrigene - 5. Landbrugskrisen i 1820-erne. 
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Som en slags kompensation / eller måske som en reaktion herpå fremkom der i de 
følgende årtier en lang række store danske kunstnere inden for forskellige genre.  
I flæng kan jeg nævne malerne C.V. Eckersberg og Christen Købke, digterne H.C. 
Andersen, Adam Oehlenschläger og B.S. Ingemann, billedhuggerne Bertel Thorvaldsen og 
Hermann V. Bissen, fysikeren H.C. Ørsted, filosoffen Søren Kierkegaard og komponisten 
C.E.F. Weyse. 
Til disse hørte altså også maleren Lundbye. Han blev født i Kalundborg, hvor hans far var 
stabskaptajn ved artilleriet. Og moderen var af slægten Bonnevie, en slægt der var 
indvandret fra Frankrig i 1600-tallet. 
Som barn sang moderen ofte danske folkeviser for Johan Thomas og selv elskede han 
senere at læse B.S. Ingemanns historiske romaner og Oehlenschläger tragedier. 
”Johan Thomas var et usselt barn, ja, ofte døden nær med en legens svaghed, hvorfor der 
gik bud til lægen dagligt i mere end et år”. 
Sådan skrev moderen i et brev efter hans død til kunsthistorikeren N. L. Høyen. 
Hun betragtede sønnen som pigen i hendes store børneflok på 7 drenge, hvoraf flere valgte 
en militær løbebane, ligesom faderen. 
Og Johan Thomas var en rigtig mors dreng. Han ville meget hellere, bare have lov til at 
tegne. Og det irriterede faderen, hvorfor han flere gange i arrigskab brændte hele hans 
produktion af tegninger. 
I 1832 måtte faderen endelig overgive sig, og Johan Thomas kom 14 år gammel på 
Kunstakademiet. Her blev han undervist af professor J. L. Lund og Chr. Holm. 
Sidstnævnte ledte ham ind på dyrmaleriet. - På hans gravsten i Bedsted benævnes han 
også netop dyrmaler. I 1836 flytter Lundbyes forældre fra Kastellet i København til 
Frederiksværk, hvor faderen blev chef for raketkorpset. Lundbye blev boende i 
København hos sin ældste bror, Carl Lundbye. 
Men ved adskillelige besøg hos forældrene i Frederiksværk og bedsteforældrene i 
Kalundborg, blev det især omkring disse egne at Lundbye malede de fleste af sine mange 
landskabsbilleder. 
”Hvad jeg som maler har sat som mit livsmål er: At male det kære Danmark med al dens 
simpelhed og beskedenhed, som er så karakteristisk for Danmark”. 
Og som den fredningens- og historieinteresserede mand Lundbye var, skulle bonden helst 
via hans tegninger skåne stendysserne og andre historiske minder fra ødelæggelse. 
I sommeren 1843 foretog Lundbye sammen med malervennen Peter Chr. Skovgaard en 
tur til Nordsjælland til Vejby, hvor de malede intenst i et par måneder. 
Lundbye skriver i et samtidigt brev til vennen Lorenz Frølich: ”Min gamle lyst, til atter at 
male dyr, er vågnet, så jeg har i stald og i lo fundet mange dejlige motiver”.  
I 1844 udgav H. V. Kaalund bogen: Fabler for børn: Her blev Lundbye illustrator med 
omkring 50 billeder til bogen, der siden er udkommet i mere end 15 oplag. Bogen var i 
mange årtier, den mest solgte børnebog. 
Og hvad kærligheden angår, var Lundbye i mere end et år vildt forelsket i pigen Luise 
Marie Neergaard fra Vedbygård i Ruds Vedby. Det ved vi fra hans udgivne dagbog: ”Et 
år af mit liv”, hvor han næsten dagligt skrev om hende, men tog sig aldrig mod til at fri til 
hende. 
Personligt tror jeg, at det var af flovhed over ”kun” at være maler, at han ikke friede.  
På hendes gamle dage blev hun en gang spurgt, hvad hun ville have sagt, hvis Lundbye 
havde friet. - Så havde jeg sagt ja, svarede hun. Hun blev for øvrigt aldrig gift. 
I godt et år fra juni 1845 til juli 1846 foretog Lundbye en uddannelsesrejse til Rom. Han 
havde, som den dygtige elev han var, fået Kunstakademiets Rejsestipendium. 
Hans mentor professor Høyen havde ellers frarådet ham at tage af sted, da han måske 
ville få forkerte påvirkninger fra europæiske malerskoler. Midt under den danske 
guldalder var der revolution i Paris. Der blev råbt højt om Frihed - Lighed - Broderskab. 
Kongen blev afsat og Frankrig blev herefter en republik. - Frihedstankerne nåede også 
Danmark. 
21. marts 1848 deltager Lundbye i folkeoptoget på 10-15.000 mand fra Kasino til 
Amalienborg, hvor kong Frederik 7 boede. Formålet var en afskaffelse af Enevælden og 
indførelsen af demokrati. Kongen svarer blot: Jeres krav vil blive opfyldt. Der blev 



1508 
 

herefter nedsat en kommission, og året efter den 5. juni kunne man vedtage en ny og 
demokratisk Grundlov.   
Tre dage senere den 24. marts overfalder holstenerne Den Danske Fæstning i Rendsborg 
og slesvig-holstenerne kommer til København med kravet om en sindelagsgrænse tværs 
over Slesvig og så skulle begge hertugdømmer lægges ind under Det Tyske Forbund. 
Danskerne havde ikke forståelse for det tyske krav, da de holdt på deres historiske ret til 
at Danmark gik til Ejderen. - En deling af Slesvig må ej ske, sagde kongen og dermed var 
en borgerkrig med slesvig-holstenerne uundgåelig. 
15. april skriver Lundbye i sin dagbog: ”I dag er jeg indtrådt i armeen i 3. bataljon 2. 
kompagni, hvor også Svenn Grundtvig er. På mandag marcherer vi over Korsør til 
Sønderborg, vel lige til Rendsborg. Om en vildsom kugle … da vil den kun bringe et hjerte 
til ro, der lider af smertelige sår. Gud velsigne Danmark! – Og min mor!  
Lundbyes uniform: Chakot (kasket), lyseblå bukser, rød frakke med lyseblå krave, hvidt 
skulderophæng og hvide bandoler på kryds. 
3 dage senere den 18. april 1848 afsejler skibet Iris med alle de frivillige soldater til 
Sønderborg. Malervennen Peter Chr. Skovgaard, der var blevet kasseret, kom for at tage 
afsked med alle kunstner-vennerne. Han tegnede flere af dem, mens de ventede på afgang. 
Moderen forsøgte lige til det sidste at forhindre ham i at tage af sted.  
Den 26. april var hæren på tilbagetog fra Bov og da de frivillige kun var en slags reserve-
soldater, skulle de bevæge sig nordpå. Om natten gik de 100-150 frivillige soldater fra 
Tinglev og nåede tidligt om morgenen til Bedsted, hvor de skulle spise og holde hvil.  
Efter en pause på ca. 3 timer blev der sagt ”Træd an”. 
En af soldaterne i geleddet foran Lundbye kom i skyndingen til at vælte en gevær-
pyramide, hvorved et bøsseskud gik af og kuglen ramte Lundbye ved munden og halsen, 
hvorfra den gik op i hovedet. - Han var død på stedet. - Kun et suk hørtes fra ham. 
En bondevogn blev hentet inde i landsbyen og på den blev liget kørt ind til degnen Jes 
Povelsen.  
Da der ingen kister var at fremskaffe, blev liget i stedet syet ind i et stort lagen og en 
bonde ved navn Hans Krüger, der boede i nærheden, kom med et dannebrogsflag. Det 
blev bredt ud over Lundbye og således blev liget bragt til kirkegården, hvor hans 
allernærmeste kammerater: Bech, Brandis, Dalgas, Lütken og Grundtvig, alt imens havde 
gravet en grav tæt ved kirkegårdsdiget. Præsten Ludvig Schrader holdt en kort prædiken 
og degnens vrælen gjorde et blandet indtryk på Lütken, skrev han i et brev hjem til sine 
forældre. 
Senere samme dags aften, nåede soldaterne til Gabøl, hvor de skulle overnatte. Her får 
Svend Grundtvig tid til at skrive et brev til sine forældre: "Jeg er dybt nedslået ved tabet 
af min trofaste ven. Jeg kunne have båret det, om han var falden på ærens mark for 
fjendehånd, men nu er han myrdet ved den udisciplinerede horde, hvoraf han, som jeg, 
var medlem. Jeg kan ikke længere udholde det i dens midte".  
I Lundbyes efterladenskaber, der lå tilbage hos degnen fandt man i hans tornyster en 
seddel med teksten: ”Græd så sagtelig over en, der er død, thi han er kommet til rolighed” 
- Denne tekst havde Lundbye vel sagtens skrevet som en slags forberedt afsked, hvis det 
værste skulle ske. I det korte liv Lundbye fik, nåede han alligevel at male omkring 400 
oliebilleder og 1500 tusch-tegninger og akvareller. Tænk, om Lundbye ikke var død, men 
havde levet et langt liv. Hvilken stor billedproduktion kunne det ikke være blevet til? 
Lundbye var et meget følsomt menneske. Det kommer tydeligt frem, når man læser hans 
store produktion af breve og dagbøger, som han har efterladt sig.  
Han er uden tvivl periodens mest skrivende maler. Og det var ikke almindelige hændelser 
han skrev om, men mere om sine tanker om verden, tro, skæbne og kunst.  
Ved at læse hans dagbøger får man også en rigtig god indsigt til at forstå Lundbye og hans 
billeder. I øvrigt er alle Lundbyes dagbøger i dag blevet tilgængelige på internettet, lagt ud 
af Ny Carlsbergfondet - Man googler blot: Lundbyes dagbøger. 
 

Kilde: 
• Mail-korrespondance mellem Lundby-Udvalget og Ny Carlsbergfondet. 
• Stine Høholt: Hendes tale ved afsløringen 1. sep. 2018. 
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Lundbyes gravsted på Bedsted Kirkegård 
 

1950-erne: Historik af dansk gravsted fra 1848 på Bedsted kirkegård. 

Johan Thomas Lundbyes sten: Stenen er af granit med påsat, hvid marmortavle og kronet af et hvidt 
marmorkors. I et lille gravsted med jernkæde. Stenen, der er fuldstændig overgroet med vedbend 
(efeu), er ca 135 cm høj og 75 cm bred. Marmorpladen er ca 45 cm høj og 40 cm bred og har en 
bugtende overflade. Korset, der ligeledes er overgroet, er ca 60 cm højt og 15 cm bredt. Bredde 
over korsarmene 35 cm. 
Cathrine Lumbyes sted: Stenen er 80 cm høj og 60 cm bred. Den er kronet af et hvidt marmorkors, 
som er helt overvokset af vedbend, og har en indfældet hvid marmortavle. Korset er 60 cm højt, 40 
cm bredt og 12 cm tykt. Tavlen er 65 cm høj og 45 cm bred.  
Beskrivelse af anlæg: Gravstedet er firkantet, ca. 2 x 2 m og er indhegnet med en jernkæde mellem 
8 cylindriske sten-stolper. Det er tilplantet med prydbuske. Ved siden af maleren Lundbyes sten er 
der en sten for hans mor, Cathrine Lundbye, der også hviler i gravstedet. 
Indskriften på Johan Thomas Lundbyes sten: Sort skrift i versaler:  
DYRMALER JOHAN THOMAS LUNDBYE. DØD DEN 26DE APRIL 1848 

Cathrine Lundbyes sten. Sort skrift i fraktur:  
OBERSTINDE CATHRINE LUNDBYE FØDT BONNEVIE F. 17. JUNI 1792 D. 14. JAN. 

1863. 

  
      Gravstedet passes efter Forsvarsministeriets reglement af Bedsted Kirke. Dyre- og landskabs-
maler Johan Thomas Lundbye (1818-1848) havde meldt sig som frivillig ved 3. Bataljon. Han faldt 
den 26. april for et vådeskud fra en væltet geværpyramide på en mark nær Kirkegården, få dage 
efter at han havde betrådt Sønderjyllands jord. Hans moder, oberstinde Cathrine Lundbye, født 
Bonnevie (1792-1863), havde i en alder af 70 år endnu ikke set sin søns grav. Hun rejste midt i den 
hårdeste vinter i januar 1863 fra Fredericia til Aabenraa, men blev syg i dagvognen og døde kort 
efter ankomsten til Aabenraa hos en søn her (Boeck). 
 

 
Postkort med billede af Lundbyes gravsted på Bedsted kirkegård fra 
1950-erne. Her ses det, at gravstedet er indhegnet med 8 cylindriske 
granitstopler forbundet med jernstænger. Billedet er lånt af Hanne og 
Kirsten Brodersen i Mårbæk 2018. 
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1996: Undersøgelseshistorie. Museal rekognoscering, foretaget af Skov- og Naturstyrelsen. 

Gravstedets beliggenhed: Bedsted Kirkegård.  

Historik. Gravstedet passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården. Dyre- og landskabsmaler 

Johan Thomas Lundbye (1818-1848) havde meldt sig som frivillig ved 3. Bataljon. Han faldt den 

26. april for et vådeskud fra en væltet geværpyramide på en mark nær Kirkegården, få dage efter at 

han havde betrådt Sønderjyllands jord.  

Hans moder, oberstinde Cathrine Lundbye, født Bonnevie (1762-1863), havde i en alder af 70 år 

endnu ikke set sin søns grav. Hun rejste midt i den hårdeste vinter i januar 1863 fra Fredericia til 

Aabenraa, men blev syg i dagvognen og døde kort efter ankomsten til Aabenraa hos en søn her 

(Boeck) 

Stenen over Johan Thomas Lundbye. Stenen er af granit med påsat, hvid marmortavle og kronet af 

et hvidt marmorkors, i lille gravsted med jernkæde. Stenen, der er fuldstændig overgroet med 

vedbend (efeu), er ca. 135 cm høj og 75 cm bred. Marmorpladen er ca. 45 cm høj og 40 cm bred og 

har en bugtende overflade. Korset, der ligeledes er overgroet, er ca. 60 cm højt og 15 cm bredt; 

bredde over korsarmene 35 cm.  

Indskrift: Sort skrift i versaler: 

DYRMALER JOHAN THOMAS LUNDBYE. DØD DEN 26DE APRIL 1848  

Stenen over Cathrine Lumbye er 80 cm høj og 60 cm bred. Den er kronet af et hvidt marmorkors, 

som er helt overvokset af vedbend, og har en indfældet hvid marmortavle. Korset er 60 cm højt, 40 

cm bredt og 12 cm tykt. Tavlen er 65 cm høj og 45 cm bred.  

Beskrivelse af anlæg: Gravstedet er firkantet, ca. 2 x 2 m og er indhegnet med en jernkæde mellem 

8 cylindriske stolper. Det er tilplantet med prydbuske. Ved siden af Lumbyes sten er en sten for hans 

mor, Cathrine Lundbye, der også hviler i gravstedet.  

På Cathrine Lundbyes sten står med navnet i sort fraktur:  

OBERSTINDE CATHRINE LUNDBYE FØDT BONNEVIE F. 17. JUNI 1792 D. 14. JAN. 1863  

 

 

Gammelt postkort fra før 1935. Man lægger mærke til at mindestenen 
endnu står ude ved Hellevadvej. I 1935 blev stenen nemlig flyttet ind 
til byen ved det daværende vejkryds ved Haderslevvej og 
Lundbyesvej. Man aner også kirketårnet i baggrunden til højre, og så 
var der sat et hvidt stakit udenom stenen. Postkortet er fundet på 
internettet sammen med nedenstående tekst, som er forfattet af en 
Michael Bach.  
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”Under den danske hærs march gennem Bedsted sogn indtraf der en vådeskudsulykke, 

hvorved den frivillige menig, J. Th. Lundbye omkom. Han blev begravet på sognets kirkegård, 

hvor en gravsten endnu er bevaret. I samme gravsted hviler også Lundbyes moder. Da 

moderen var 70 år, havde hun endnu ikke besøgt sin søns grav, men tog i januar 1863 den 

lange tur fra København til Bedsted. Kort efter ankomsten til Aabenraa døde hun imidlertid 

pludseligt. 

Frivillig menig ved 3. Linie-infanteri-Bataljon, 2. kompagni nr. 137 Johan Thomas Lundbye 

(1818-1848) blev begravet på Bedsted kirkegård samme dag. Søn af oberst Joachim Theodor 

Lundbye (1778-1841) og Cathrine Bonnevie (1792-1863). 

Lundbye var en anerkendt kunstmaler, der allerede havde udstillet i flere år og rejst i 

Tyskland, Schweiz og Italien. Ved krigsudbruddet meldte Lundbye sig som frivillig, men 

omkom ved en tragisk vådeskudsulykke efter blot otte dages krigstjeneste. (Cohen 1848/85) 

Tæt på stedet syd for Bedsted by, hvor Lundbye blev vådeskudt, rejste danske kunstnere et 

stort sandstensmonument i 1924. Det er prydet af et marmorrelief af kunstneren selv, og 

øverst findes et dyrerelief udført af kunstneren Utzon-Frank. 

Et monument over den unge kunstner findes også ved Garnisons kirken i København, og på 

hans fødehjem i Skibbrogade 8 i Kalundborg blev der opsat en mindetavle i 1948”. (Michael 
Bach) 

 
Ca. 2007: Efeuen bliver fjernet fra Lundbyes to gravsten. 
 

2011: Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter, foretaget af Museum Sønderjylland. Fortidsmindet 

blev fundet som beskrevet. 
 

 

Billede af Johan Th. Lundbye og moderens gravsted. Al vedbend er 
nu fjernet og i stedet for en jernstang er der en jernkæde med 8 
granitsten, der omkranser gravstedet. Foto: Bendix Thomsen 2013. 

 
2012: Indhegningen af gravstedet består af 8 granitsten (75 cm høje over jorden med fundament) 
med tilhørende og omkredsende jernkæde, der omkranser gravstedet, fjernes.  
 
2014: Der opstilles en informationstavle ved Lundbyes gravsted, men teksten er desværre placeret 
meget lavt. 
 
2014: Museal besigtigelse af Lundbyes gravsted foretaget af Haderslev Museum. Besigtigelsen sker 
for at stedfæste den fredede krigergrav. 
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2018, den 1. sep: Der afsløres på kirkegården en stele med en buste af Johan Thomas Lundbye; en 
gave fra Ny Carlsbergfondet. Kunstværket består af en sokkel i rød granit (70x70 og 23 cm høj), en 
stele i rød granit (50x50 og 145 cm høj) samt en bronzebuste af Lundbye (72 cm høj). Den samlede 
højde er 2,40 m. Samtidig er informationstavlen blevet anbragt på en højere jernstang ved siden af 
gravstedet. - Afsløringen blev foretaget 1. sep. 2018 af bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 
Stine Høholt sammen med to 8-årige børn: Daniella Jørgensen fra Bedsted og Jonas Lundbye fra 
Kolding.  
 

 

Billede af kunstværket med en buste af guldaldermaleren Johan Thomas 
Lundbye, der blev skænket af Ny Carlsbergfondet. Kunstværket, der har en 
samlet højde på 240 cm, er placeret overfor Lundbyes og hans mors gravsted 
på Bedsted Kirkegård. Foto: Henning Haugaard den 1. sep. 2018. 
 

 

 

Rosentræet på Bedsted kirkegård 
 

Den første gravsten man ser, når man kommer ind gennem hovedindgangen til kirkegården, er en 
stor gåde. Stenen er cirka 2 meter høj og skal forestille en trærod med rosenblade, der slynger sig 
omkring den. Men hvem er stenen sat for? Og hvor gammel er denne sten? 

Ifølge sagnet kunne den passe med at være sat over Anne Christine Brorson, der var sognepræst 
Nicolaj Brorsons første hustru. Hun døde i barselseng kun 21 år gammel den 7. juni 1721 og blev 
begravet den 19. juni på Bedsted kirkegård. Det fortælles, at kisten med liget blev ført ud gennem 
en såkaldt dødedør i præstegårdens vest fløj. Desuden fortælles det, at gravstedet lå midtvejs 
mellem indgangsporten til kirkegården og tårndøren, der førte ind i kirken. 

Hun skal også, siger et sagn, være blevet begravet usædvanlig dybt på kirkegården i modsætning 
til lignende begravelser, som fx i Agerskov, hvor ligene knap nok blev helt tildækkede. Graven i 
Bedsted var så stor og dyb, at man kunne køre ligvognen ned i graven med liget. 

Også den kendsgerning, at hendes svoger, den senere så kendte salmedigter Hans Adolf Brorson, 
brugte rosen som symbol for svigerinden. Husk også Brorsons kendte salme: Den yndigste rose er 
funden, som han blev inspireret til at skrive, da han så svigerinden ligge i sin kiste omgivet af et 
blomsterhav af roser, der var blevet plukket i den store præstegårdshave.  
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Stenen blev i kirketjener Christian Andersens tid i 1940-50-erne flyttet lidt mod syd og tættere på 
kirken i forhold til det oprindelige gravsted. 

Denne sidste oplysning samt hvad der ellers er blevet overleveret, kunne derfor godt give 
anledning til at tro, at Rosentræ-stenen er sat over Anne Christine Brorson. 
 

 

Den 31. august 2011 blev der afholdt en kirkegårdsvandring i Bedsted. På 
billedet ses Henning Haugaard ved siden af træstoppen i færd med at 
fortælle dens historie. Også Else Marie Dam-Jensen fra Tønder Museum 
var til stede og fortalte.  

 

Jeg har tidligere ment, at stenen er oprindelig, altså sat over Anne Christine Brorson i 1721, men 
da man endnu ikke i 1700-tallet anvendte denne type gravsten, mener jeg nu, at stenen blot er blevet 
sat senere, måske i 1800-tallet, og måske sat af sognepræst Laurits Aagaard i året 1821, der er 
hundredåret for Anne Christine Brorsons død.  

Om Laurits Aagaard fortælles der bl.a.: ”Aagaard var værdsat i menigheden i Bedsted. Han var 
en udmærket religiøs taler, skattet og afholdt af hele menigheden. Ja der kom endog kirkegængere 
fra nabosognene for at høre ham prædike” (Provst Paulsen i 1824). 

Pastor Aagaard påbegyndte også skrivningen af en sognekrønike i Bedsted. Han var nemlig 
meget historisk interesseret og derfor kunne det godt tænkes, at det var ham, der satte stenen over 
Brorsons hustrus død. 
 
Kilde: 
• Laurits Aagaard blev født i Hammelev 1790 og døde i 1832. Han blev i 1819 valgt til sognepræst i 

Bedsted. Han var præst i Bedsted fra 1819-1825. I 1825 overtog han præsteembedet i Aller og Tyrstrup 
sogne efter sin far. Aagaard var her præst fra 1825 og til sin død i 1832. 

Oplysning: 
• Det kunne også tænkes, at det var Laurits Aagaard, der plantede den såkaldte Brorson-eg i præstegårdens 

have i sin tid. Da egetræet i præstegården væltede ved orkanen i 1999, blev der talt årringe. Her 
konstateredes det, at træet umuligt kunne være fra Brorsons tid, men passede fint med, at den kunne være 
blevet plantet af Laurits Aagaard. 

• Nicolaj Brorson (1690-1757) blev gift i alt 4 gange. Første gang 24. sep. 1716 med Anne Christine Bruun 
(c1694-7. jun. 1721), datter af præsten i Nr. Løgum og Løgumkloster, Christian Bruun og Anna Catharina 
Stahl. 
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Gravstenen over sognepræst Richard Jepsen 
 

 

   
 
     I mange år var denne gravsten ulæselig, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at den var sat 
over sognepræst Richard Jepsen. Stenen står i det nordvestlige hjørne på kirkegården. Stenens tekst 
blev i 2017 tydet og lyder: 
 

RICHARD IEPSEN 
SOGNEPRÆST  
TIL BEDSTEDT 

FØDT I CARLUM 
D. 24. MARTS 1808 

INTRODUCERET D. 5. DECBR. 1841 
DØD D. 24. MAI 1844 

 
Hvad ved man om Richard Jepsen? 
Richard Jepsen blev født i Karlum i Sydslesvig 24. marts 1808, som søn af præsten i Karlum, Nis Jepsen (-1812) og 
Maria Richelsen (-). Kun 4 år gammel mistede han sin far og 4 år senere sin mor. Han kom derpå i pleje hos sin 
morbror og formynder Henningsen i Egernsund. Richard Jepsen forberedte sig flere steder og studerede derefter til 
præst i Kiel og Halle. Mikkelsdag i 1835 blev han eksamineret i Slesvig med 2. karakter.  
Den 11. juli 1841 blev han valgt til sognepræst i Bedsted. Blev samme efterår ordineret i Tønder og 5. december 
introduceret i embedet i Bedsted. Han døde efter en langvarig sygdom kun 36 år gammel den 24. maj 1844 og blev 
begravet i Bedsted 29. maj af pastor Petersen i Hellevad. Ligprædiken blev holdt af provst Rehhoff i Aabenraa. Hans 
gravsten findes stadig på Bedsted kirkegård. 
Richard Jepsen blev gift i Egernsund 15. okt. 1841 med Marie Hedvig Henningsen (født i Broager 2. dec. 1815), datter 
af teglbrænder i Broager, Nicolaj Henningsen og Kirstine Margrethe Rehhoff. Hun skænkede senere som præsteenke to 
glaskander til vin på alteret til Bedsted kirke. I ægteskabet fødtes datteren, Anne Marie Hedvig Margrethe Jepsen, født 
15. nov 1843. 
Provst Rehhoff skriver følgende i 1838: ”Jeg var ganske tilfreds med præsten i Bedsted, Andreas Petersen, men langt 
mere med efterfølgerne Richard Jepsen og Ludvig Schrader, der begge begyndte deres præstegerning i Bedsted. Skønt 
hæmmet af sygdom vandt Richard Jepsen i høj grad menighedens tillid og fik særdeles god kirkegang. Skolevæsenet 
gjorde også fremskridt under hans ledelse og ved Jepsens katekisationer var det tydeligt, at børnene var “bei der Sache” 
med hele deres sjæl (Citat af Richard Jepsen til Callesen 1842-43). Selv karakteriserer Jepsen menigheden meget 
positivt med fremhævelse af det “alvorligt kristelige sindelag, som han havde mødt”.  
 
Kilde:  
• A.P. Thyssen: “Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sjd. 1815-50”. 1977 side 156. Oplysninger om 

Richard Jepsen. 
Oplysning:  
• Gravstenen over Richard Jepsen blev malet op i august 2017 af Henning Haugaard. 
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  Gravstenen over præstekonen Elisa Ishøy 
 
 

   
 

      Endnu en ulæselig sten på kirkegården i Bedsted er blevet identificeret og blev tegnet op i maj 
2019. Den viser sig at være sat over sognepræst Chr. Frederik Ishøys første hustru: Elisa Jacobine 
Antoinette Braag. Stenens tekst lyder: 
 

Elisa Jacobine 
Antoinette Ishøy 

født Braag 
født d. 19. Marts 1820 
død d. 4. Novbr. 1853 

 
Hvad ved man om Christian Frederik Ishøy og hans første hustru, Elisa Jacobine Braag? 
Christian Frederik August Ishøy (født i Marstal på Ærø 26. nov 1822, død 19. jan 1903), søn af lærer Hans Frederik 
Ishøy (-) og Christine Petersen (-). Blev student 1840, cand. mag. fra København 1845, huslærer i Ringsted, valgt til 
sognepræst i Bedsted 14. apr. 1850 (valget stod mellem 3 kandidater: Ishøy, Høgsbro og Hansen). Valget blev 
stadfæstet 22. apr. 1850 og Ishøy blev ordineret i Bedsted 3. maj 1850, var derefter sognepræst i Bedsted til 18. jan. 
1862. Derefter sognepræst i Sindal 1862-1872, sognepræst i Vigsnæs fra 9. jan. 1872 til 1883, sognepræst i 
Stokkemarke 1883-1903. Blev 20. juni 1863 valgt til medlem af Landstinget, ridder af Dannebrog 1898. ”Ishøy i 
Bedsted var ung og fyrig og røgtede sit kald med stort alvor” (Citat i bogen om Slesvigske Præster side 158) og 
(Sønderjyske Årbøger 1956 side 50). 
Ishøy blev gift 1. gang i Ørslev 26. nov 1850 med Elisa Jacobine Braag, født i København 19. mar. 1820, død 4. nov 
1853, datter af kommandør(kaptajn) i flåden, Robert Braag og Anna Kirstine Gotlobine Børgesen. Ved hendes 
begravelse i 1853 holdt pastor Gaarde i Nr. Løgum talen. 
Ishøy blev gift 2. gang i Bedsted 27. aug 1855 med Marie Regine Braag (født 9. maj 1818, død 28. dec 1886). Hun var 
en søster til Ishøys første hustru. 
Ishøy gift også 3. gang 14. dec 1888 med Amalie Birgitte Christensen (født 25. dec. 1840, død 5. dec. 1902), datter af 
lærer i Abed ved Stokkemarke, Christen Poulsen Christensen og Ane Andersen. 
Børn:  
1. Robert Braag Ishøy (21. okt 1851 -) 
2. Hans Frederik Ishøy (7. sep 1853 -) 
-- 
3. Elisa Marie Antoinette Ishøy (10. feb 1857 -) 
4. Anne Christine Ishøy (6. apr 1858 -) 
-- 
Det fødtes ingen børn i Ishøys 3. ægteskab. 
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Da kirkerne var de eneste forsamlingshuse 
Af Karsten Merrald Sørensen 

 
     I gamle dage, dvs. i midten af 1500-tallet, var kirken stort set det eneste sted, hvor man kunne 
mødes uden for hjemmet, hvis man boede ude på landet. Og det gjorde de fleste dengang. Kirken 
var at betragte som et forsamlingshus, hvor man normalt kom to gange om ugen og hvor man kunne 
møde sine naboer. Mange tog også deres hunde med. Man stod op og lyttede til, hvad præsten 
sagde, og det var også her, at man fik nyheder.  

Nye forordninger blev læst op og meget andet. Kirken var som en opslagstavle, for dengang 
fandtes der ingen aviser eller radio. Meget generaliseret kan man sige, at kirkerne i denne periode 
udviklede sig fra forsamlingshuse til gudshuse. 

Efter reformationen fokuserede man mere på religionen inde i kirkerne. Som katolik var det 
tidligere ikke så vigtigt, om man var inde i kirken, men efter reformationen skulle man høre 
præstens ord i kirken. Dermed blev der behov for bænke i kirkerne, og man kunne købe sig plads til 
en bestemt stolestade, som bænkerækkerne tidligere blev kaldt. Det gav prestige at sidde så langt 
oppe i kirkeskibet som mulig, og det samme gjaldt, hvis man betalte for at blive begravet under 
kirkens gulv. 

Karsten Marrald Sørensen har i sine undersøgelser især benyttet sig af 3 kirker: Halk i det 
nuværende Sønderjylland, Dänischenhagen nord for Kiel og Koldenbyttel (Koldenbüttel) ved 
Frederiksstad. Der var stor forskel på de tre sogne. Halk kirke hørte direkte under den danske konge 
og var underlagt hans lokale repræsentant, så det var så som så med den folkelige begejstring. 

Ved kirken i Dänischenhagen var al jord ejet af godsejere, og det var også dem, der styrede 
kirken. I Koldenbyttel var der derimod tale om en ret selvstyrende enhed. 

I Halk var der næsten ingen donationer til kirken fra den lokale befolkning. I Dänischenhagen 
ved Jernved var det adelsfolket, der har efterladt sig spor, og i Koldenbyttel blev der i højere grad 
doneret gaver af de almindelige kirkebrugere. Det var i høj grad et spørgsmål om nærheden til 
magten. 

Næsten alle gik i kirke i gamle dage - også fordi, at der ikke var ret mange andre afvekslinger. 
Hvis man ikke mødte op i kirken fik man en henstilling om at komme. 

Men specielt i den tidlige periode synes kirken at have været et meget underholdende sted. 
Dengang mente man også, at hvis man var troende, så blev Gud glad. Alternativt ville man blive 
straffet af ham. 

 
Kilde: 
• Historikeren Karsten Merrald Sørensen, Fredericia: ”Kirkebrug gennem 250 år”. Bogen er udkommet på 

Syddansk Universitetsforlag. Oplysningerne er hentet fra Flensborg Avis onsdag 3. februar 2016. 
• Oplysning: Karsten M. Sørensen var stipendiat ved Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek fra 

2010-13. Han var i sin stipendiatperiode meget omkringfarende, fordi han skulle samle kilder til sin 
afhandling, og specielt kilderne i det nuværende Tyskland viste sig at være meget spredte. Som dansker er 
man vant til bare at kunne sende en mail, men det viste sig ikke at fungere i de to tyske områder. Men da 
jeg mødte op personligt, blev jeg modtaget meget venligt og hjulpet på alle måder, fortæller Karsten 
Sørensen. Hans afhandling blev forsvaret i september 2013. Hans fokus gik på, hvordan brugen af kirker i 
tre landsogne i det daværende hertugdømme Slesvig udviklede sig i løbet af 250 år fra midten af 1500-
tallet til år 1800. 
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Bedsted by og sogn i begyndelsen af 1900-tallet 
Af Iver Gubi, Bedsted 

 
 Bedsted by var tidligere kun en lille by med omkring 40 huse. 1902 var et mærke-år i byens 

historie. Da fik byen og egnen en jernbane. Det var en smalsporet bane, som gik fra Aabenraa over 
Hovslund til Løgumkloster. Det var en stor fremgang for de tyndt befolkede egne herude i 
gestlandet og der kan fortælles mange småhistorier om Æ Kleinbahn, som den kaldtes. 

I 1901-02 blev der også bygget en del huse, så som kroen, skolen med degnebolig og mejeriet. 
Kroen var station ved banen, lige som den også blev besøgt af mange handelsrejsende, som ofte 
overnattede på kroen, da folk den gang var kørende med heste og vogn. De forskellige valg og 
offentlige møder samt auktioner foregik også på kroen. 

Af købmænd var der den gang to her i Bedsted samt en bager. Den ene købmand havde til huse i 
kroen, hvor der var indrettet en butik. Bagerforretningen lå syd for kroen og var meget primitiv. 
Bageriet var indrettet i et skur og der var stenbrolagt gulv i bageriet. Det var især brød og tvebakker, 
kaldet kavringer og tillige en del honningkager. Fra bageriet kørte flere dage om ugen en bagervogn 
ud til de omkringliggende byer. I mange år gik der også en kone ud for at sælge bageriets 
frembringelser. Hun havde to store kurve, som hun bar i et åg over skuldrene. Kagekonen som hun 
kaldtes gik flere mil om dagen. Også om hende gik der mange historier. 

 

 

Et postkort med forskellige motiver fra Bedsted blev sendt fra Aabenraa 
(Bedsted) til Johannes Gydesen i Haderslev den 26. nov. 1904. Postkortet 
er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder i april 2015. 

 

Af andre forretningsfolk havde byen en smed, en hjuler, en skomager, en skrædder, to 
rebslagere, to bygmestre og en bødker. De forskellige håndværkere havde alle lidt jord til deres 
ejendomme, hvor de kunne holde 2-3 køer, som et supplement til håndværket. 

Mejeriet som blev bygget i 1902 af mejerist Jes J. Bødewadt. Han drev det til sin død. I 1922 
blev mejeriet købt af 5 gårdmænd i Bedsted for derefter at overgå som andelsmejeri nogle år senere. 
Før mejeriet blev bygget blev mælken leveret til mejeriet på Hellevad Vandmølle. 
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Sognet blev ledet af en kommuneforstander. Over ham stod amtsforstanderen, som var Daniel 
Hinrichsen på Tannenhof i Øster Terp. Amtsforstanderen stod for Amtsbezirk Hellevadt, hvor 
Bedsted hørte under. 

Bedsted sogn var den gang opdelt i flere kommuner: Østerterp og Gravlund-Mårbæk kommuner 
havde deres egen kommuneforstander. 

 

 Iver Gubi. Billedet er hentet fra hans pas. 

 
I den sydlige ende af Bedsted by ligger kirken, der blev bygget omkring år 1200. Tårnet blev 

først bygget nogle hundrede år senere og ombygget i året 1929. Klokken til tårnet er støbt i Garup i 
Holland og helliget St. Nicolaus, hvis billede står på klokken. 

Der var flere store bøndergårde i sognet. I Bedsted var den største gård Broder Ratenburg gård, 
der var på godt 300 tønder land. Gården blev i 1910 solgt til den Tyske Stat og blev omdannet til en 
domænegård. Et par år senere købte den Tyske Stat også gården Sivkro og de to gårde blev 
sammenlagt og forpagtet ud til tyske forpagtere. 

Ligeledes havde gården i Bedsted i tidligere tid været herredsfogedgård. Efter genforeningen i 
1920 overtog den Danske Stat disse domænegårde og udstykkede dem i to stamparceller og mange 
små husmandsbrug. 

 

 

Postkort fra Øster Terp fra omkring 1918 med teksten: Gruß aus Osterterp. På billedet 
ses fire bygninger fra landsbyen. Øster Terp Kro med Andersens høkerbutik, 
kommuneforstander Jürgen Schmidts gård i Nerballe, Daniel Hinrichsens gård Tannenhof 
og Hans Jensens gård i Overballe. Postkortet er lånt af Jørgen Bendorff, Tønder 9. april 
2015. 
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I Øster Terp var der også en domænegård, Søndergård, som efter genforeningen blev udstykket. 
Der var også andre store gårde i Øster Terp, bl.a. Tannenhof og Nerballegård, som de største og var 
på 300-400 tønder land. Jorden i Øster Terp bestod delvis af ler-muld, hvorimod Bedsted og 
Arndrup bestod af sandmuld. 
 

Blandt de store gårde i sognet var Arndrup Mølle med sine 120 tønder land. Møllen ligger ved 
Arnåen. Der fik bønderne før i tiden deres korn malet, ligesom man også lavede en del gryn. 
Længere tilbage i tiden havde bønderne mølletvang til Hellevad Vandmølle. 

Til Bedsted hørte et stort engdrag, hvoraf de forskellige landbrugsejendomme havde hver en 
parcel. Her var der liv om sommeren, når høet skulle bjerges. Om vinteren når der var frostvejr 
kunne man løbe på skøjter, helt ind til Hinderup. Arealet er senere blevet afvandet ved hjælp af 
gravede kanaler, der muliggjorde, at engene kunne tages under plov. 

Præstegården ligger midt i Bedsted og var oprindelig en gammel firlænget bondegård. Til 
præstegården hørte der ca 120 tønder land, som præsten dyrkede. Til gengæld fik han heller ingen 
kontant løn. Omkring 1924 blev præstegården ombygget og restaureret i sin gamle stil. 
Præstejorden har i mange år været forpagtet til forskellige landmænd i sognet. I 1960 blev der 
bygget en ny avlsgård på præstegårdens jorde udenfor byen. Den fik et jordtilliggende på ca 75 
tønder land. Resten af præstegårdsjorden er byggepladser og en del er gået ind i jordfordelingen i 
sognet. 

 
Af skoler var der tidligere to i sognet. En i Bedsted og en i Øster Terp. Før århundredskiftet var 

der kun en klasse i hver af skolerne. Læreren i Bedsted var tillige degn og kirkesanger. Omkring 
1902 blev Bedsted skole ombygget til en to-klasset skole. Dertil blev der ansat en lærerinde. 
Undervisningen foregik på tysk, men i langt de fleste hjem var sproget dansk. 

Op til omkring 1924 var der temmelig roligt politisk set, dog var der omkring de forskellige 
valgdage en vis uro og spænding. De kommunale bekendtgørelser foregik gennem gadesedler, der 
blev sendt fra hus til hus. Ved rigsdagsvalgene og landdagsvalgene var der trods alt flest danske 
stemmer her i sognet. 

 
Så kom den 1. august 1914. Det blev en sort dag i sognenes historie i Sønderjylland. Alle 

våbenføre mænd fra 19 til 45 år måtte stille ved deres afdeling til krigstjeneste. Tilbage blev kun 
kvinder og gamle mænd samt de helt unge mænd og børn. De måtte sammen klare alle de hjemlige 
sysler. Senere hen i krigen fulgte også indkaldelser til de unge, helt ned til 17-18 års alderen. Det 
var mørke og triste år for sognene her rundt omkring. Snart kom der budskab om, at den eller den 
var faldet i krigen eller såret eller lemlæstet på slagmarkerne. Da krigen sluttede i november 1918 
var i alt 22 mænd fra Bedsted sogn faldet i verdenskrigen rundt omkring på de europæiske 
slagmarker. For de flestes vedkommende for en sag der ikke var deres. 

Levnedsmidlerne blev knappe og var stærkt rationerede. Gendarmer og soldater gik fra hus til 
hus for at kontrollere folks beholdninger af madvarer. Ligeledes beslaglagde de alle messing og 
kobberting. De skulle bruges i krigsindustrien. 

Omsider kom våbenstilstanden den 11. i 11. kl. 11 i 1918. Den tyske hær var slået og de 
overlevne soldater, hvad enten de var raske eller sårede søgte hjemad så hurtigt forholdene tillod 
det. Beboerne i Bedsted sogn satte efterfølgende en mindesten for de 22 faldne, som på 
dødstidspunktet havde deres faste bopæl i Bedsted sogn. I løbet af 1919 vendte også de soldater, der 
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var taget i fangenskab på de forskellige fronter, hjem. Nu var det forbi med det prøjsiske regime. De 
tysksindede øvrigheder blev afsat og i stedet blev danske personer indvalgt. 

Den 10. februar 1920 kom afstemningen. I Bedsted foregik det på kroen og deltagelsen var stor. 
Resultatet blev, at 75 % af de, der stemte i Bedsted, stemte dansk. 

 

 

De personer, der før afstemningen var rejst til andre landsdele kunne 
komme ”hjem” for at stemme på afstemningsdagen den 10. februar 
1920. I Rødekro blev der taget et billede af nogle spejdere, der skulle 
hjælpe personerne på rette vej til bl.a. Bedsted med toget. To 
spejdere ses her stående med et skilt for at hjælpe de personer, der 
skulle vestpå til afstemningen i sognene vestpå på afstemningsdagen. 

 

Kilde: 

• Efterladte papirer fra tidl. landmand i Bedsted Iver Gubi (1901-1991) 

 

 

 

Historisk kalender over begivenheder i sognets historie 
 
 
ca 500 Bebyggelsen Bedsted grundlægges i tidsrummet 500 til 800. I 1266 blev navnet skrevet: 

Bilsted. Måske blev landsbyen opkaldt efter personen Bil 
ca 1000 Bebyggelsen Arndrup grundlægges i tidsrummet 1000 til 1200 
ca 1180 Kirken ombygges i sten i modsætning til den tidligere, der var opført i træ 
1266 Niels Assersen (Nicolaus Assersen), søn af ridder Asser Ingridsen sælger sit arvegods i 

Arndrup med Arndrup Mølle og godset i Øster Terp til klostret i Løgum 
ca 1300 Kirkens skib forlænges mod vest med adskillige meter 
1302.05.01 Bonde Svir overdrager en ager i Bedsted sogn til klostret i Løgum 
1334 Ridderen Jacob af Roost skænker al sit jordegods, bl.a. en gård i Bedsted til klostret i Løgum 
ca 1345 Rangstrup herred deles i et Nørre Rangstrup herred og et Sønder Rangstrup herred. Symbolet 

for Rangstrup herred var to ravne 
1345.11.29 Tyge Esbernsen overdrager et skøde på en gård i Bedsted til klostret i Løgum 
1349.09.03 Niels Henzesen pantsætter sit gods til klostret i Løgum 
ca 1450 Korbue krucifiksgruppen anbringes i kirken. Dens oprindelige placering er på alteret, men 

flyttes senere til nordvæggen 
1476 Per Suelund skøder ”al den rettighed, som bønderne havde i Gravlund Mark” til klostret i 

Løgum. Til gengæld fik Per Suelund klostrets rettigheder i Svejlund 
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1490 Klokken i kirketårnet i Bedsted støbes af hollænderen Herman til Garijp kirke i Holland. 

Senere, omkring 1580 kommer klokken til Bedsted 
1496 Ifølge en gammel overlevering skal Bedsted sogn dette år have fået sin første egen præst 
ca 1496 Et nyt sidealter af Jomfru Maria med barn anbringes i skibets nordøstlige hjørne af skibet 
ca 1525  Altertavlen i kirken opsættes til erstatning for den tidligere krucifiksgruppe, der herefter blev 

henvist til skibets nordvæg  
1561 Gårdmand Jens Jebsen udnævnes til herredsfoged. Havde stillingen til 1606 
1564 Alle sogne i Sønder Rangstrup herred overgår til Slesvig stift. Indtil nu har Bedsted, Hellevad 

og Egvad hørt under Ribe stift. Allerede i 1552 siges det, at sognene bliver "visiteret af mester 
Peter [Generanus] udi Aabenraa" (Belysning af kirkelige forhold i Vestslesvig) 

ca 1580 Kirkeklokken kommer til Bedsted fra Garijp i Holland, hvor den ved et tilfælde undgik at 
blive omsmeltet til en kanon. Hvordan den kom til Bedsted vides ikke 

1592 Alterkalken bliver anskaffet til brug ved nadveren i kirken. Den blev fremstillet af Peder 
Henningsen, Aabenraa 

1607 Bertram Jensen i Bedsted udnævnes til herredsfoged efter faderen. Havde stillingen til 1610 
1612 Gårdmand Jens Hansen i Terp udnævnes til herredsfoged. Havde stillingen til 1626 
1627 Gårdmand Hans Jensen, søn af Jens Hansen udnævnes til herredsfoged. Havde stillingen til 

1645 
1630 Prædikestolen, et renæssance arbejde opsættes i kirken, hvor tidligere figuren af Sct. 

Godehard stod 
1638 Ellen og Claus Michelsen, Øster Terp skænker to store alterlysestager til kirken. Også 

krucifikset længst mod vest på nordvæggen er skænket af dem   
1641 Kartografen Johannes Mejer, Husum udgiver sine detaljerede kort over Aabenraa amt, et atlas 

bestående af 63 kortblade, fremstillet på foranledning af hertug Frederik af Gottorp. Ager - og 
toftejord udgør ca. 40 %, resten er overdrev, der er 60 %  

1655 Gårdmand Jens Hansen i Terp udnævnes til herredsfoged. Havde stillingen til 1660 
1659 En pest raser hen over Danmark. Cirka 30 % menes at dø af pest i Bedsted sogn, bl.a. 

sognepræsten Reinholdt Reimers samt herredsfoged Jens Hansen, Øster Terp 
1664 Gårdmand Bartram Bartramsen i Bedsted udnævnes til herredsfoged. Havde stillingen til 1680 
1680 Gårdmand Mathias Hansen i Terp udnævnes til herredsfoged. Han havde stillingen til 1684 og 

senere igen fra 1689 til 1694 
1708 Ifølge præsten Carl Viborg skal Sivkro dette år være opført 
1722.02.22 By-vedtægter for Bedsted nedskrives og vedtages af samtlige bønder. Findes skrevet i 

dokument-bogen, der har tilhørt sognefoged Broder Ratenburg 
1737 Ny lydhimmel anskaffes til kirken og opsættes 
1737.07.09 Landmilitsen i det Slesvigske og holstenske blevet oprettet ved et kgl. patent (Viborg 1754) 
1754 Præsten Carl Viborg skriver en sognekrønike på 30 sider i størrelse A5, svarende til 22 A4 

sider. Originalen opbevares i Aabenraa Landsarkiv. Heri nævnes det bl.a. at Terp besår af 15 
gårde, 11 oppe på bjerget og 4 neden for bjerget. Ti af gårdene var hertugelige, fire var 
kongelige og en var kogsbøl-tjener 

1757.01.01 Et mindre jordskælv registreres i Agerskov 
1760 I dette år blev der i Bedsted sogn født 22 børn. Der døde 15 mennesker, 5 par blev viet og 3 

par blev trolovet 
1764.11.30 Kirken lader et inventarium trykke. Omhandler alt vedr. de kirkelige forhold 
1769.08.15 Den første folketælling gennemføres i Danmark. Bedsted sogn har i alt 548 indbyggere 
1770 Carl Viborg skænker kirken en sygekalk af tin. Fremstillet af Johan Andreas Ohrt, Tønder 
1783 Præstegården restaureres, udvides og ombygges i sten i modsætning til den tidligere, der var 

opført i bindingsværk 
ca 1785 En stenbro i Mårbæk øst for Brodersens gård opføres 
1785 En vejvisersten ved Hellevadvej tæt ved Arndrup Mølle anbringes ved datidens store vejkryds 
1787 En vejvisersten i Gravlund anbringes ved vejen ved sogneskellet til Øster Højst 
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1803.02.13 Folketælling (den anden) i Danmark. Bedsted sogn har i alt 568 indbyggere 
1808.04.07 En stor deling franske soldater marcherer gennem Bedsted på vej til Kolding. De skal være 

hjælpetropper for Danmark i en krig mod Sverige 
1808.12. 30 Præsten Johannes With indberetter til Oldsagskommissionen alle de oldsager i sognet han 

finder berettiget dertil. Han nævner 6 ting 
ca 1812 Et fattighus indrettes i Bedsted til sognets fattiglemmer. Det eksisterende fattighus i Bedsted 

nedrives 1963, da det må vige for den nye skole 
1820.12. 16 H.L. Møller opretter et legat med en startkapital på 90 mark 
1820.12.16 Degn Peter Jespersen, Bedsted opretter et legat med en startkapital på 320,85 mark 
ca 1840 Nye stolestader opsættes i kirken i stedet for de oprindelige en ridende postforbindelse til 

Aabenraa. Når der afsendtes et brev måtte der betales kontant på posthuset, da frimærkerne 
først blev opfundet i 1851 

1844.01.01 Løgumkloster Postkontor oprettes. Fra denne dato kommer der dagligt et ridende postbud fra 
Aabenraa. De breve man afsendte måtte betales kontant på posthuset. Først i 1851 blev 
frimærkerne opfundet. I dag (1994) dækker Løgumkloster Postkontor knap 3000 husstande 

ca 1845 Fattiggården bliver opført 
1848.04.26 Maleren Johan Thomas Lundbye dør ved en vådeskudsulykke syd for Bedsted under 

tilbagetrækningen i 3 års krigen, og begraves kort tid efter iklædt et dannebrog på kirkegården 
i Bedsted 

1848.06.04 Et slag udkæmpes ved Bedsted, mellem Sivkro og Arndrup Mølle 
1852.11.21 Mølletvangen ophæves. Det bevirker, at det nu står en hver frit for, hvor han vil have sit korn 

malet. I Bedsted er der nu valgfrit mellem Arndrup Mølle eller Hellevad Vandmølle 
1854 Et ovnhus på 3 fag opføres i præstegårdens toft 
1854 Slesvig fastland i 6 blade opmåles og udgives af Generalstaben i 1858 på grundlag af 

Videnskabernes Selskabs opmålinger 
1855.03.22 Sogneforstander institutionen indføres i Danmark. Det skal bestå af et ulige antal medlemmer 
1860.10.22 Et nyt og revideret kirke-inventarium for Bedsted sogn trykkes 
1864.04.18 Store slag ved Dybbøl Mølle mellem Danmark og Prøjsen. Kanontordenen kan høres i 

Bedsted. Danmark taber og må dermed afstå alt land op til Kongeåen 
1868.01.21 Gårdmand Daniel Hinrichsen i Øster Terp opretter et legat I, for tro og gode tjenestefolk. 

Startkapitalen er 4609 mark 
1868.12.21 Gårdmand Daniel Hinrichsen i Øster Terp opretter et legat II, for fattige familier i Øster Terp. 

Startkapitalen er 1200 mark 
1871 Gemeinde Gravlund indlemmes i Mårbæk Gemeinde 
1871.08.02 ”Statut for fælles fattigkommunen Bedsted” underskrives af sognets 4 kommuneforstandere 

samt øvrige repræsentanter   
1872.11.05 Peter Petersen, Bedsted opretter et legat, til bedste for sognets husarme. Startkapitalen er 5395 

mark 
1876 Den prøjsiske stat udarbejder målebordsblade og de dertil hørende grundakter over Bedsted 

sogn 
1883 En ny skole etableres i den tidligere parcellistgård på Mårbækvej 
1889.01.31 Digtet ”Æ dreng o æ præst”, hvor handlingen henlægges til Bedsted og skrevet af Nicolaj 

Andersen, trykkes for første gang i Flensborg Avis  
1889 Lorenz Peter Christiansen, gård - og kromand på Sivkro vælges til amtsforstander for 

Hellevad Amtsforstanderdistrikt. Havde embedet til ca 1901 
1891 Byens første bageri og bageriudsalg opføres af Chr. Petersen på Tjørnevej 
1893.06.16 Daniel C. Jørgensen opretter et legat med en startkapital på 376,30 mark 
1896.10.01 Det første eksemplar af Kristeligt Dagblad udkommer. Initiativtageren til avisen var den 

tidligere gårdmand i Bedsted, Chr. Benedictsen Kjær   
1896.11.25 Det nyopførte missionshus, ”Bethesda” i Bedsted indvies 
1897 Arndrup indlemmes i Gemeinde Bedsted 
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1901.05.06 Amtsbanen fra Aabenraa til Løgumkloster etableres og indvies. Der afgår nu dagligt 5 tog i 

hver retning. Togets tophastighed er 30 km/h. Afstanden til Aabenraa med toget fra Bedsted er 
41,3 km 

1901 Jep Hinrichsen, gårdmand i Øster Terp vælges til amtsforstander. Havde embedet til sin død i 
1912 

1901 Et privat mejeri opføres i Kirkegade af Jes Bødevadt 
1902 En ny 2-klasset skole i Bedsted indvies og tages i brug 
1903.05.15 Loven om indkomst- og formueskat til staten og ejendomsskyld, indføres 
1903.09.26 Indre Missions Samfund i Bedsted Sogn stiftes 
1909 Et nyt stort bageri med forretning opføres i Kirkegade 
1909 Et privat mejeri opføres i Øster Terp 
1910 Herredsfogedgården i Bedsted og Sivkro bliver samlet til en stor domænegård under navnet: 

Bedsted - Sivkro Domæne”. Også Søndergård i Øster Terp sælges til den prøjsiske 
domæneforvaltning 

ca 1910 En telefoncentral, uafhængig af amtsbanen, etableres i det nyopførte mejeris stuehus i Øster 
Terp 

1912 Daniel Hinrichsen, gårdmand i Øster Terp og søn af Jep Hinrichsen, vælges til amtsforstander. 
Havde hvervet til 1914 

1914 Jørgen Schmidt, gårdmand i Øster Terp vælges til amtsforstander i Hellevad 
Amtsforstanderdistrikt. Havde hvervet til 1919 

1914.08.01 Første Verdenskrig bryder ud. De første soldater fra Bedsted sogn rejser af sted til fronten 
1915 En krigsfangelejr opføres i sogneskellet mod Agerskov med plads til 500 krigsfanger og 50 

fangevogtere 
ca 1916 Et militært jernbanespor fra Øster Terp Kro til Branderup Mølle bliver bygget ved hjælp af 

russiske krigsfanger. Sporet blev efter krigen i 1919 igen nedlagt 
1918.10.01 Undervisningen starter i en nyoprettet tysk familieskole i huset, Visbjergvej 47 
1918.11.11 Første Verdenskrig slutter kl. 11. I alt 22 unge mænd med bopæl i Bedsted sogn dør på de 

europæiske slagmarker 
1919.11.24 Bedsted KFUM og KFUK stiftes 
1920.01.20 Midt Sønderjyllands Elektricitetsforsyning stiftes 
1920.02.10 Folkeafstemning i Zone 1 om det nationale tilhørsforhold. I Bedsted sogn blev der afgivet 359 

stemmer. Af disse var 268 danske og 91 tyske 
1920.06.28 Hele Bedsted sogn bliver som det eneste sogn fra det gamle herred henlagt under Lø herreds 

retskreds med tingsted i Løgumkloster. Løgumkloster Retskreds blev nedlagt i 1970 og 
henlagt til Tønder 

1920.06.28 Det tidligere Aabenraa Amt genetableres efter den tyske periode 
1920 Kanalselskabet for Bedsted, Svejlund og Øster Terp stiftes. Nedlagt 1947 
1920 Georg Knudsen vælges til sognerådsformand, et hverv han havde til 1950 
1920 Bedsted Søndagsskole stiftes 
ca 1920 Bedsted Sogns Syge - og Hjælpekasse stiftes. Nedlagt ca 1960 
1921.01.31 Postekspeditionen i Øster Terp overflyttes til Bedsted, til købmandsbutikken, Kirkegade 13 på 

1. sal 
1921 Alfred Huth komponerer et specielt stykke musik til Nerballe. Det har titlen: ”Nerballe-suite 

for klaver”, opus 3  
1921.11.20 Mindesmærke på kirkegården over faldne fra Bedsted sogn i 1. Verdenskrig afsløret. Blev 

afsløret af den tidligere præst i Bedsted, Nic. C. Nielsen samt frimenighedspræst i Bovlund, 
N.A. Jensen. Stenen melder om 22 faldne. Prisen for stenen, der blev leveret af firmaet 
Iversen i Aabenraa, var 2000 kr  

1922 Haderslev stift oprettes. Bedsted hører fra nu af til dette stift 
1922.11.01 Telefoncentralen flyttes fra mejeriet til Øster Terp Kro, idet der skrives kontrakt med Marie 

Christensen 
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1923.04.26 Afsløring af en mindesten for dyre- og landskabsmaleren J. Th. Lundbye ved landevejen i 

Bedsted i nærheden af Arndrup Mølle. Mindestenen er udført af Ejner Utzon Frank  
1923 Siden dette år er der hver måned blevet udsendt et kirkeblad til samtlige husstande i sognet 
1924 Præstegården restaureres og moderniseres 
1924.04.11 Folketingsvalg. I Bedsted blev der stemt således. Konservative 63 stemmer; Landmandspartiet 

16; Radikale Venstre 14; Slesvigsk Parti 51; Socialdemokratiet 11, Venstre 35 
1924.04.25 En nyopført gymnastik - og forsamlingssal indvies ved Øster Terp skole. Indvielsen bliver 

foretaget af amtsskolekonsulent N.J. Nielsen, der samtidig overværer årsprøven i begge Øster 
Terps skoleklasser 

1924.10.24 Den elektriske strøm kommer til Bedsted idet Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa 
indvies. I alt er 344 transformatorstationer klar fra starten i landsdelen. Senere da behovet for 
mere strøm blev større kom der flere transformatorer til 

1925.10.01 Øster Terp skole får besøg af undervisningsminister Nina Bang. Med i følget var 
amtsskolekonsulent N.J. Nielsen, amtmand Thomsen, Aabenraa, rektor Mogensen, Aabenraa 
samt departementschef Gral og kontorchef Barfod, København. Ministeren hørte børnene i 
geografi, hvorefter de igen forlod skolen. Hele besøget varede knap 10 minutter 

1925 Posthuset flytter fra Kirkegade til Ernst Hybschmanns hus, Sivkrovej 15 
1925 Bedsted Sogns Kristelige Sangforening stiftes. Nedlagt 1945 
1925.09.06 Foreningen: Privatschule für Osterterp und Umgegend, stiftes. Den blev nedlagt i 1974 
1925.12.25 Den nyopførte tyske skole på adressen Visbjergvej 49 tages i brug. Den 4. juli afholdes den 

officielle indvielse 
1926: Amtsbanen nedlægges 
1926.04.01 Aabenraa Automobilselskab starter rutebilkørsel på strækningen Aabenraa - Løgumkloster 
1927.10.02 DSB anlægger og indvier statsbanesporet gennem Bedsted på strækningen Rødekro til 

Løgumkloster = 27,34 km. Togets max fart er 70 km/h - Statsbanen nedlægges allerede den 
15. maj 1937 efter blot 9 års brug 

1927 En ny togbanegård opføres og indvies. Arkitekt K.T. Seest tegnede stationen og Wollesen, 
Hellevad var bygmester  

1928 Jürgen Schmidt vælges som amtsrådsmedlem. Sad for Slesvigsk parti indtil 1950  
1929 Kirketårnets barok-gavle ombygges og erstattes af kamtakgavle 
1929 Og indtil 1936 blev der foretaget mergelgravning på Bedsted Bjerg. Hertil benyttede man en 

mergelbane 
1929 Bedsted Sogns Husmandsforening stiftes. Nedlagt 19. januar 1972 
ca 1930 Biblioteksforeningen for Bedsted sogn stiftes. Bliver nedlagt en gang i 1950-erne 
1930.09 Deutsche Frauenverein für Gemeinde Bedsted stiftes. Er for længst ophørt 
1930.09 Bedsted Sogns Sygeplejeforening stiftes. Nedlagt for længst 
1930.11 Menighedsrådsvalg i Bedsted. Liste A fik 69 stemmer. Valgt herfra blev Christian Brodersen, 

Mårbæk og Peter N Haugaard, Bedsted. Liste B fik 105 stemmer. Valgt herfra blev Martin 
Madsen, Bedsted; Albert Friis, Mårbæk og Ole Damm, Bedsted. Liste C fik 43 stemmer. Her 
valgtes Johannes Christensen. Der blev afgivet 217 stemmer ud af 288 berettigede  

1932 Bedsted og Omegns Mergelselskab stiftes. For længst nedlagt 
1933.10.18 Lokalafdelingen Danske Samfund i Bedsted sogn stiftes. Nedlagt 1947 
1935.01.16 Bedsted skole åbner igen efter at have været lukket på grund af børnelammelses-epidemien 
1935.06.08 Bedsted Sogns og Visbjergs Ringriderforening stiftes. Nedlagt 1958 
1935 Mindestenen for Lundbye restaureres og flyttes ind til Bedsted ved Tønder - Haderslev 

landevej 
1937 Klosterbanen nedlægges 
1937 Telefoncentralen overflyttes fra Øster Terp Kro til huset Sivkrovej 15 i Bedsted, hvor der i 

forvejen var posthus. Telefoncentralen lukkes i 1954 i forbindelse med automatiseringen 
1937.05.27 Foreningen af danske i Bedsted sogn stiftes 
1937.07.17 Bedsted Sogns Forsamlingshus indvies 
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1938.10.06 Øster Terp og Omegns Kontrolforening stiftes. Nedlagt 1970 
1939.02 Foreningen af dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18 stiftes. Nedlagt 1988 
1939.08.18 Andelsselskabet Bedsted Lø vandværk stiftes 
1941.06.21 Bedsted Sogns Ungdoms - og Idrætsforening (BUIF) stiftes 
1941.08.22 Det tidligere privat mejeri købes af andelshaverne og Bedsted Lø Andelsmejeri stiftes. 

Nedlagt 1970 
1945.02.16 Bedsted Husholdningsforening stiftes 
1945.05.05 Danmarks Befrielse 
1946.03.12 Valg til sognerådet. Genvalg til sognerådsformand Georg Knudsen. De øvrige valgte blev 

Andreas Haugaard, Peter Hansen, Hans Skou og Christian Andersen 
1947.09.26 Mindesten afsløret foran sognets forsamlingshus til minde om Genforeningen og Danmarks 

befrielse. Stenen blev afsløret af sognepræst i Bedsted Harald Lindberg Andersen 
1947.10.17 Bedsted Frivillige Brandværn oprettes 
ca 1948 Fra dette år og indtil ca 1960 blev der en gang månedlig vist biograffilm i sognets 

forsamlingshus 
1948 KFUM Spejderne i Bedsted Sogn stiftes 
1949.01.24 Kristelig Lytter - og Fjernseerforening stiftes. Nedlagt ca. 1990 
1949 Den Nyapostolske Kirke i Bedsted grundlægges 
1949.12.01 En ny rutebil rute starter fra Haderslev via Agerskov og Bedsted til Tønder 
1950.03 Ved sognerådsvalget vælges Andreas Haugaard til sognerådsformand efter Georg Knudsen, 

der ønsker at stoppe 
1950.03 Niels Mathiesen Højrup vælges til medlem af amtsrådet. På grund af sin død sidder han kun i 

rådet i et ½ år 
ca 1950 Arnåen reguleres og udrettes. Samtidig forsvinder Arndrup Mølledam  
1951.06.08 Foreningen: Bedsted Lø Andelsfrysehus, stiftes. Ophørte 1988 
1951.09.30 Bedsted Sogns Forsamlingshus nedbrænder 
1952.01.11 Der er rejsegilde på forsamlingshuset efter branden i 1951 
1952 Foreningen: Bedsted Lø Boldklub (B 52), stiftes. Nedlagt 1964 
1952 Gaderne i Bedsted by udbygges og asfalteres og der lægges fortov 
1952.04.30 Bedsted Pensionistforening stiftes 
1953 KFUK Spejderne i Bedsted Sogn stiftes 
1953.09.08 Venstre Vælgerforening for Bedsted Sogn stiftes 
1953.11.05 Grundstenen til Bedsted Andelsmejeri nedlægges 
1954.02.06 Telefoncentralen lukkes i forbindelse med automatiseringen. Samtidig gøres telefonnumrene 5 

cifrede  
1954 Andelsmejeriet i Bedsted ombygges, moderniseres og udvides 
1954.03.xx Sognerådsvalg. Valgt i Bedsted blev: Thomas Sølbeck, Christian Andersen, Andreas 

Haugaard, Niels Overgaard og Hans Skou 
1955.08.08 Et selskab graver med gravko en ny kanal midt ned gennem Nørrekær enge nord for Bedsted 
1955.08.10 Forpagter Hans Neumann, Arndrup Mølle køber som den første i sognet en mejetærsker for en 

pris af 44.000 kr. En time koster 75 kr hvis man skal låne Neumann til at tærske en mark 
1956.08.04 Det bliver besluttet at Arnåen skal reguleres over en strækning på 10 km 
1956.11.09 Lærer Møller i Aarslev skænker et skab med en stensamling til skolen i Bedsted 
1958.03.04 Valg til sognerådet. Valgt blev Andreas Haugaard, Christian Andersen, Thomas Sølbeck, 

Markus Christensen og Hans Jessen Hansen 
1960.11.21 Plejehjemmet Solgården indvies og tages i brug 
1962.03.06 Valg til sognerådet. Andreas Haugaard genvælges som sognerådsformand med 83 personlige 

stemmer. De øvrige valgte er Markus Christensen, Hans Jessen Hansen, Eskild Eskildsen og 
Thomas Sølbeck 

1962 Spejderhytten på Lundbyesvej opføres og tages i brug af byens drengespejdere 
1962.08.12 Bedsted Centralskole tages i brug. Selve indvielsen finder sted præcis et år senere 
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1962.11.12 Bedsted og Omegns Kristelige Sang - og Musikforening stiftes 
1963.06.25 Valg i Danmark om jordlovene. I Bedsted stemte 5,7 % ja til jordlovene, mens 70,2 % stemte 

nej og 22 % undlod at stemme 
1963.08.08 Kisbæk vandværks Interessentskab stiftes 
1963.08.12 Centralskolen i Bedsted indvies. Første skoledag i skolen var året før den 12. aug 1962 
1964.01.15 Thomas Thomsen udnævnes til bestyrer for Bedsted Andelsmejeri. Han er hermed den yngste 

mejeribestyrer nogen sinde i Danmark 
1964.06 Deutscher Kindergarten Verein Osterterp stiftes. Blev nedlagt 1974 
1964.09.22 Valg til folketinget. I Bedsted fik Socialdemokratiet 76 stemmer (76), Radikale 9 stemmer 

(11), Konservative 36 stemmer (32), Venstre 38 stemmer (38), SF 10 stemmer (11), De 
Uafhængige 5 stemmer (6) og Slesvigs Parti 0 stemmer (1). Stemmeprocenten 80,9 %. 
Stemmeberettigede: 541 

1964.12.03 Dronning Ingrid besøger Bedsted skole for at uddele tøj til børn fra Bedsted og Arrild 
1965.01.01 BUIF og B52 sammenlægges 
1965.10.01 Posthuset flyttes fra Sivkrovej 15 til Sivkrovej 25. Samtidig overtager Edle Holm hvervet som 

postekspeditør efter Ernst Hybschmann 
1965 Et kapel med toilet samt et kontor til kirkegraveren, opføres i nærheden af indgangen til 

kirkegården 
1965.06.11 Margit og Ove Hansen åbner deres nye automekanikerværksted på Haderslevvej 
1966.01 De gamle mejerispande, der rummer 30 liter afskaffes og der indføres køletanke. En tankbil 

kører ud og suger mælken op af køletanken 
1966.03.08 Valg til sognerådet. De valgte er: Andreas Haugaard (86 stemmer), Hans Jessen Hansen (55), 

Thomas Sølbeck (53), Markus Christensen (65) og Eskild Eskildsen (71). Stemmeprocenter er 
knap 90 

1967.05.01 Mælk i papkartoner kan nu købes i byens købmandsbutikker 
1968 Andels Sostalden i Bedsted stiftes. Sostalden bliver igen nedlagt 1. jun 1982 
1969 Lørdagsfri skolegang indføres 
1970.03.03 Valg til byrådet i den nye Løgumkloster kommune. De valgte fra Bedsted sogn er Hans Jessen 

Hansen (V) og Markus Christensen (V). Sidstnævnte stopper i 1974. Som borgmester vælges 
Peter Nissen (V) fra Øster Højst, der sidder som borgmester til 1978 

1970.04.01 Kommunalreformen vedtages, og det betyder, at Bedsted sogn sammen med Øster Højst, 
Nørre Løgum og Løgumkloster Landsogn herefter indgår i Løgumkloster storkommune. - 
Antallet af kommuner i Danmark bliver herved skåret ned fra ca 1000 til 278 

1970.09.30 Bedsted Lø Andelsmejeri nedlægges. Mejeribestyrer Thomas Thomsen bliver i stedet den nye 
bestyrer i Hellevad 

ca 1970 Christian Hattesen finder under pløjning på sin mark på Bedsted Nørremark en bronzeøkse, en 
såkaldt celt, der er 11,8 cm lang og vejer 250 g 

ca 1971 Erik Schrøder finder under roehakning på Hans Jørgen Meyers marker vest for gården i Øster 
Terp en bronzeøkse, en såkaldt celt, 15,6 cm lang og vejer ca 300 g 

1972.01.01 Ved en folketælling har Løgumkloster kommune i alt 6381 indbyggere 
1972.11.22 Historisk Forening for Løgumkloster Kommune stiftes 
1972 Telefonnumrene, der hidtil har været 5 cifrede, gøres nu 6 cifrede 
1973.06.01 Bedsted, der til nu har hørt under Haderslev stift, overføres til Ribe stift 
1973.11.12 Fredsvalg til menighedsrådet i Bedsted. De valgte er: Markus Christensen, Børge Buhl, Paul 

Paulsen, Andreas Brodersen, Jonna Nissen og Lars Peter Stigsen 
1973.11.21 Et nyt dagcenter opføres og indvies på Solgården. Også et alterparti indvies ved samme 

lejlighed 
1973 Der oprettes en børnehaveklasse på centralskolen 
1974.03.05 Valg til byrådet i Løgumkloster kommune. Valgt fra Bedsted sogn er Hans Jessen Hanen (V), 

Otto Nissen (Q) og Jørgen Skov (V). Otto Nissen sidder i to perioder til 1982 
1974.07.31 Sidste skoledag i den tyske skole i Øster Terp 
1975.02 Foreningen: Bedsted Rideklub, stiftes 
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1975.03.24 Rejsegilde på den nye præstegård. Den bliver opført for sognepræsten øst for kirken i 

Kirkegade som erstatning for den tidligere på Sivkrovej  
1976 Mårbæk Bjerg fredes. For inden var der en hel del grusgrav drift 
1976 og indtil 1981 udsendes et meddelelsesblad: ”Kikkerten” 8 gange årligt til samtlige 

medlemmer af Bedsted sogns ungdoms og idrætsforening 
1976 Der opføres et kapel ved Bedsted kirke 
1977.02 Foreningen: Kisbæk Jagtforening, stiftes 
1978.07.21 Et nyt embedssegl, udformet af tegneren Per Illum, Randers, tages i brug, efter ideudkast af 

sognepræst Frederik Birkler 
1978.03.07 Valg til byrådet i Løgumkloster. Valgt fra Bedsted sogn er Hans Jessen Hansen (V), der 

samtidig bliver nyvalgt til borgmester. Han sidder som borgmester til 1994. De øvrige valgte 
er Otto Nissen (Q), Jørgen Skov (V) og Hans Jørgen Schmidt Meyer (S) 

1980.10 Bogen ”Fire landsbyer” udkommer. Heri har Gudrun Gormsen skrevet et afsnit om Bedsted 
1980.12.01 Lokalhistoriker Henning Haugaard udgiver sit første lokalhistoriske skrift: ”Brudstykker af 

Bedsted Sogns Historie” 
1981.01.16 Nyt biologisk rensningsanlæg indviet i Bedsted 
1981.07.01 Posthuset flytter over gaden, fra Sivkrovej 25 til Sivkrovej 16 til den tidligere 

slagterforretning og omdannes til et brevsamlingssted. Ved samme lejlighed inddrages 
postnummer 6252 Bedsted og erstattes af postnummer 6240 Løgumkloster. Hovedkontoret 
ligger herefter i Løgumkloster 

1981.11.17 Valg til kommunalbestyrelsen i Løgumkloster. Følgende repræsentanter vælges fra Bedsted 
sogn: Hans Jessen Hansen (V), Martin Christensen (Q), Hans Jørgen Schmidt Meyer (S) og 
Jørgen Skov (V) 

1982 Ved kommunalvalget i Løgumkloster vælges følgende: Hans Jessen Hansen (V), Jørgen Skov 
(V), Hans Jørgen Meyer (S), Martin Christensen (Q). Sidstnævnte sidder til 1986 

1983.05.01 En privat legestue oprettes i Bedsted 
1983.09.22 Bedsted Sogns Borgerforening stiftes 
1984.09.07 Skulpturen i haven på Solgården afsløres af diakon Johannes Madsen, Højer. Den er bekostet 

af Elsa og Jørgen Jørgensen, tidligere Busholm, nu beboere på Solgården 
1984.11.06 Fredsvalg ved menighedsrådet i Bedsted. De valgte er: Jonna Nissen, Lars Peter Stigsen, Hans 

Brodersen, Birthe Christensen, Georg Knudsen og Henny Jessen Hansen 
1984.12.15 Den nyopførte Apostolske kirke i Kirkegade i Bedsted indvies 
1985.11.19 Valg til byrådet i Løgumkloster. Valgt fra Bedsted: Hans Jessen Hansen (V), Jørgen Skov (V) 

Hans Jørgen Schmidt Meyer (S) og Martin Christensen (Q) 
1986.07 Siden dette år er der månedsvis udgivet et beboerblad: ”Beboernyt” til Solgårdens beboere 
1986.09.02 Telefonnumrene, der hidtil var 6 cifrede, gøres nu 8 cifrede 
1988.01.01 Børnehaven ”Myretuen” starter i Bedsted 
1989.11.21 Valg til byrådet i Løgumkloster. Valgt fra Bedsted sogn: Hans Jessen Hansen (V), Hans 

Jørgen Schmidt Meyer (S) og Jørgen Skov (V) 
1990.11.23 Danmarks Radio laver udsendelse i Bedsted Forsamlingshushus. ”Prøv Lykken” med Jørn 

Hjorting. Følgende personer blev interviewet: Ingeborg Bendorff, Svend Iversen, Henny 
Hansen, Svend Aage Jacobsen, Kirsten Hansen samt Christian Schmidt fra Løgumkloster 

1990 Fra og med 1991 udsendes i alt 7 gange et meddelelsesblad: ”Bedsted Sogneblad” til samtlige 
husstande i sognet 

1991.04.29 Vennekredsen for Solgårdens Ældrecenter stiftes 
1992.04.01 Danmarks første Postotek (Postkontor + Bibliotek) indvies på skolen i Bedsted efter at 

brevsamlingsstedet blev lukket af post Danmark. Bedsted Postotek blev lukket 1. juli 1998 
1992.11.10 Valg til menighedsrådet i Bedsted. Da der kun var indleveret en liste var der fredsvalg: 

Menighedsrådet består af Hans Brodersen, Egon Møller, Gerda Jensen, Hans Jørgen Lassen 
og Line Pedersen  

1993.01.10 Heine Holmgaard indsættes som ny sognepræst i Bedsted 
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1993.11.16 Valg til byrådet i Løgumkloster. Valgt fra Bedsted sogn: Anne Brodersen (V) og Hans Jørgen 

Schmidt Meyer (S). Ny i borgmesterstolen efter Hans Jessen Hansen bliver Kaj Armann (V), 
Løgumkloster 

1994.02.26 Syssel- og erhvervsmesse i Bedsted Skole i weekenden, 26. og 27. februar 
1994.03.15 Børnehaven Myretuen stiftes 
1995.12.03 Indvielse af to præstetavler, i hver sin blænding i våbenhuset, i forbindelse med gudstjenesten. 

Tavlerne viser navnene på i alt 37 præster, der har virket ved kirken. Der er dog enkelte 
laguner i talrækken 

1996.11.12 Fredsvalg til menighedsrådet i Bedsted. De valgte blev: Hans Jørgen Lassen, Egon Møller, 
Line Pedersen, Anders Schmidt, Else Marie Knudsen og Peter Haugaard 

1996 Virksomheden: ”Hydro Aluminium- Heat Transfer” starter sin produktion i Bedsted 
1997.02.22 ”Portræt af Bedsted sogn”, udkommer som et tillæg i Jydske Vestkysten. Pris 105.000 kr. for 

et oplag på 32.000 
1997.11.18 Valg til byrådet i Løgumkloster. Valgt fra Bedsted sogn: Anne Brodersen (V), Hans Jørgen 

Schmidt Meyer (S), Svend Aage Jacobsen (V) og Jan Daugaard (A) 
1998.02.28 En Hobby og Sysselmesse arrangeres i Bedsted Skole 
1998.04.26 Markering af 150 året for Lundbyes død ved Bedsted. Efter gudstjenesten lægger Svend Aage 

Jacobsen og repræsentant for byrådet en krans på kommunens vegne. Senere lægger Henning 
Haugaard ved mindesmærket for Lundbye, en krans fra Borgerforeningen. Derefter fortæller 
han om Lundbyes 12 dage som soldat 

1999.06 Et nyt spejderhus er blevet opført og er klar til indvielse vest for præstegården syd for 
kirkeskoven 

1999.09.27 Indvielse af det renoverede torv i Bedsted 
2000.06.17 På Tønder Museum åbnes en udstilling: Grænselandet i 200 år, temaer af Jørgen Bendorffs 

privatsamling. Udstillingen varer til og med søndag den 29. august 
2000.10.29 Efter gudstjenesten afsløres øst for kirken en træskulptur af Nicolaj Brorson. Skulpturen er 

udført af Frederik Grube, Tinglev. Pris for skulpturen: 18.000 kr 
2000.11.14  Valg til menighedsrådet. I bestyrelsen sidder nu Egon Møller, Peter Haugaard, Ole D. 

Knudsen, Kirsten Brodersen, Hanne Bøhnke og Rigmor Christensen, der bliver formand  
2000.12.03 Indvielse af det nye orgel ved gudstjenesten i kirken kl. 14. Derefter kaffebord i 

Forsamlingshuset. Prisen for det nye orgel: 2 ½ million kr 
2001.11.20 Valg til byrådet i Løgumkloster. Fra Bedsted sogn vælges: Anne Brodersen (V), Svend Aage 

Jacobsen (V), Hans Jørgen Schmidt Meyer (S) og Christian Christensen (V) 
2003.01.25 Landsbymesse arrangeres i Bedsted Skole  
2003.04.30 Ved Øster Højst afsløres en mindesten for en luftkamp natten mellem 28. og 29. april. 1943 

(Jydske Vestkysten) 
2003.05.28 Hellevad Andelsmejeri lukker efter 116 år. Mejeriet, der var Hellevads største arbejdsplads, 

blev 1. okt 2002 fusioneret med Arla. De fleste medarbejdere er sikret andet arbejde. Sidste 
arbejdsdag er 29. maj. (Jydske Vestkysten) 

2006.05.20 Stort elevtræf afholdes i Bedsted Skole for tidligere elever: ”Vos fra Bejstej”. Der deltager ca. 
200 gamle elever 

2006.11 Valg til byrådet i den nye Tønder Kommune. Som repræsentant fra Bedsted sogn vælges 
Christian Christensen (V) 

2006 En ny bro opføres over Arnåen i nærheden af Sivkro over til Korup 
2007.01.01 Den nye kommunalreform træder i kraft. Det bevirker, at Løgumkloster sammen med 

Bredebro, Toftlund, Tønder, og Højer indgår i Ny Tønder Kommune. Første borgmester i den 
nye kommune er: Vagn Terkild Petersen. Valgt som repræsentant fra Bedsted sogn: Christian 
Christensen (V) 

2010.04.25 Den nye tilbygning til præstegården, kaldet Kirkehuset, bliver indviet 
2011.01.27 Stiftende generalforsamling i den nye ”Bedsted Privatskole” 
2012.08.01 Bedsted Friskole starter efter at Bedsted skole blev lukket i 2011 
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2013.04.26 Henning Haugaard afslører efter gudstjenesten en informationstavle ved Lundbyes grav på 

kirkegården i Bedsted 
2013.11 Valg til byrådet i Tønder. Mathias Knudsen (V) indvælges som den eneste fra det gamle 

Bedsted sogn 
2017.11.21 Valg til byrådet i Tønder. Der var genvalg til Mathias Knudsen (V) 
2018.09.01 På Bedsted kirkegård afsløres en buste af maleren Johan Thomas Lundbye. Busten er skænket 

af Ny Carlsbergfondet 
 

 
 

Johan Mohrbeck blev borgmester i Malmø 
 
     Johan Mohrbecks bedsteforældre stammede fra både Øster Terp og Mårbæk. Det var af den 
grund, at han senere antog navnet Mohrbeck. 

Johan Mohrbeck blev født i Ensted præstegård i 1625 og døde 1670. Han blev senere borgmester 
og handelsmand i Malmø. Ligstenen over ham og hans to hustruer, Marie Boldicke og Maren 
Thomasdatter findes stadig inde i Sankt Petri kirken i Malmø. 
 

Men for at finde ud af hvem Johan Mohrbeck var, må vi lidt længere tilbage i historien, tilbage 
til gårdmand og herredsfoged i Terp, Jens Johannes Hansen (c1550-1626). Han fik sønnen Iver 
Johannes Hansen (c1574-1638), der i 1604 blev præst i Ensted ved Aabenraa.  

Iver Johannes Hansen var således bondesøn fra Terp. Han var gift 2 gange. Første gang med NN 
Michelsdatter, der var datter af den forrige præst i Ensted. Med hende fik Iver Hansen sønnerne, 
Michael Iversen (1608-1663) og Hans Iversen (1615-1670), der begge selv blev præster, i 
henholdsvis Holbøl og Ensted. 

Anden gang giftede han sig med Birgitte, der med stor sandsynlighed var datter af bonden Ebbe 
Hansen (c1560-) i Mårbæk. 

I Iver Hansens andet ægteskab omkring 1620 med Birgitte blev han far til sønnen Johan, der 
senere antog navnet Mohrbeck i sin egenskab af købstadsborger i Malmø i Sverige. Det er også af 
den grund, at man mener, at hans mor, Birgitte med stor sandsynlighed stammer fra Mårbæk, som 
datter af Ebbe Hansen og i så fald fra Mårbæks den gang største gård. 
 
 
Anetavle for borgmester i Malmø, Johan Mohrbeck 
 
Hans Jensen (c1520-), gårdmand i Terp og gift med NN Jensdatter? 
│ 
Jens (Johannes) Hansen (Terp c1550-1626), gårdmand og herredsfoged i Terp og gift med NN Jensdatter (c1560-) 
│ 
Iver Johannes Hansen (c1574 - 1638), præst i Ensted 1604-38. Gift 1. gang med NN Michelsdatter (-). Gift 2. gang 
med Birgitte NN (-), datter af Ebbe (Hansen) i Mårbæk (1560-) 
│  
Johan Mohrbeck (1625-1770), borgmester i Malmø 

 
 
I Malmø havde Johan Mohrbeck uden tvivl taget ophold på grund af krigsurolighederne i 

Jylland. Her blev han snart rådmand og senere udnævnt til byens borgmester. 
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Når han nåede så langt op af rangstigen i det fremmede, skyldtes det antageligt, at Johan 
Mohrbeck som præstesøn og barnebarn af en storbonde, der beherskede både tysk og dansk, og som 
han må have lært sig i en af de sønderjyske købstæders tyske skrive- og regneskoler. 

 

     

Billedet viser Sankt Petri kirke i Malmø. Ved alteret i kirken findes i gulvet ligstenen 
over bordmester og handelsmand Johan Mohrbeck og hans første hustru Marie 
Boldicke.  

 
Kilde: 
• E. Bager: Malmø Historie i sten, Bind I.  
• Johan Mohrbeck benyttede som købstadsborger et våbenskjold. Se artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 

1934, side 208. 
Oplysninger: 
• Johan Mohrbecks skjold viser et venstrevendt morianhoved. Samme våben blev stadig i 1732 benyttet 

som et signet for Johan Mohrbeck. Hans hjelmpryd viser et opvoksende træ. 
• Se også artiklen: ”Da Bedsted havde to præster” i Bedsted sogns historie side 744. 
 
 
 

Personfortegnelse over husstande i Bedsted  

og Arndrup for året 1918 
 
I den tyske tid var Bedsted sogn opdelt i flere småkommuner: Gemeinder blev de kaldt. 

Gemeinde Bedstedt bestod af Bedsted og Arndrup. Gemeinde Moorbek bestod af Mårbæk og 
Gravlund samt Gemeinde Osterterp. 

16 protokoller blev der i alt fundet i 1990-erne af Hans Ejner Hansen, Bedsted i forbindelse med 
en oprydning af loftet i den tidligere degnebolig, hvor der i årene 1951-1970 var sognerådskontor. 

Denne protokol, der har titlen: Personenverzeichnis für das Jahr 1918 indeholder oplysninger 
over lige præcis 100 ejendomme i Arndrup og Bedsted, hvor der da blev registreret et indbyggertal 
på i alt 326: 
 
Nr. Navn Erhverv Mænd > 14  Hustru Døtre > 14 Børn < 14  Personer i alt 
1 Christian Petersen bager 3 1 2 2 8 
2 Jes Jessen Bødewadt mejeriejer 1  1 1 3 
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Nr. Navn Erhverv Mænd > 14  Hustru Døtre > 14 Børn < 14  Personer i alt 
3 Georg Knudsen gårdmand 1 1 2 2 6 
4 Hans Jessen Hansen gårdmand 2 1 1  4 
5 Hans Peter Nielsen maler 1 1  3 5 
6 Christian Nielsen snedker 1 1  5 7 
7 Hans Sørensen købmand 1    1 
8 Marie Sørensen enke  1   1 
9 Iver Andersen rebslager 2 1   3 
10 Johanne Gustafson enke  1   1 
11 Mikkel Hybschmann rentier 1    1 
12 Hans Hybschmann købmand 1    1 
13 x Hybschmann købmand 1 1  2 4 
14 Christian Hansen snedker 1 1   2 
15 Conrad Asmussen urmager 1 1   2 
16 Johan Peter Møller gæstgiver 2 1  1 4 
17 Paul Petersen arbejder 1    1 
18 Alba Andersen arbejder  1   1 
19 Jes Knudsen arbejder 1    1 
20 Peter N Haugaard gårdmand 2 1 2 2 7 
21 Marie Haugaard aftægtskone  1   1 
22 Asmus Haugaard rebslager 2 1 1 1 5 
23 Anton Steinwig bødker 1 1 1  3 
24 Mathie Dall arbejder  1   1 
25 Martin Gubi skrædder 2  1 2 5 
26 Thomas Sølbeck parcelist 2 1  7 10 
27 Anders Andersen skomager 2 1   3 
28 Anne Clemmensen arbejder  1   1 
29 Hans Løbner smed 2 1 2 2 7 
30 Jes Busch stålmager 1 1  1 3 
31 Anders Sørensen arbejder 1 1  2 4 
32 Asmus Schildt rentier 1  1  2 
33 Marie Schrøder tjenestepige  1   1 
34 Nicolai Callesen gårdmand 1 1 1 5 8 
35 Christian Callesen rentier 1    1 
36 Dora Kjer tjenestepige   1  1 
37 Jes Petersen lærer 2 1 1 2 6 
38 Ingeborg Iversen lærerinde  1   1 
39 Margrethe Staugaard lærerinde  1   1 
40 Claudine Hansen lærerinde   1  1 
41 Martin Knudsen brevbærer 1 1 1  3 
42 Frederik Lorentzen arbejder 1 1   2 
43 Anne Andresen syerske  1   1 
44 Andreas Lausten landmand 1 1 1 3 6 
45 Anne Hansen enke 1 1 1 3 6 
46 Hans Feddersen arbejder 1 1   2 
47 Joh. Friedrichsen købmand 1 1 2  4 
48 Marie Møller enke  1   1 
49 Caroline Møller rentier   1  1 
50 Søren Peter Møller rentier 1    1 
51 Botilla Clausen rentier   1  1 
52 Markus Asmussen landmand 1 1  2 4 
53 Karl Staal pensionist 1 1   2 
54 Peter Høeck landmand 1  1  2 
55 Anthoni Lund gårdmand 1 1  2 4 
56 Mathie Hansen tjenestepige   1  1 
57 Anne Bøttner enke  1 1  2 
58 Karsten Nielsen maler 1 1  6 8 
59 August Jensen landmand 1 1 2  4 
60 Marq. Marquardsen arbejder 1 1  3 5 
61 Cecilie Kümmel enke 1 1 2  4 
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Nr. Navn Erhverv Mænd > 14 Hustru Døtre > 14 Børn < 14 Personer i alt 
62 Margrethe Damm enke 1 1 2  4 
63 Hans P. Enemark gårdmand 2 1 1 3 7 
64 Hansine Knudsen arbejder   1 1 2 
65 Cathrine Schulz    1 6 7 
66 Peter E. M. Haugaard gårdmand 2 1 2 3 8 
67 Niels Højrup gårdmand 3    3 
68 Cathrine Haugaard husholderske   1  1 
69 Andreas Holm landmand 1 1 1 1 4 
70 Lars Andersen landmand 1 1  1 3 
71 Laust Christensen landmand 1 1  2 4 
72 Jens Kjær Jensen forpagter 1 1   2 
73 Jes Christensen landmand 1 1  2 4 
74 Karl Hermann landmand 2 1 1  4 
75 Marius Jensen smed 1 1  2 4 
76 Paul Wind landmand 1 1 1 3 6 
77 Christian Hansen landmand 2 1   3 
78 Lorenz Vasek arbejder 1 1  2 4 
79 Jens Peter Holm landmand 2 1 2 2 7 
80 Jens Mikkelsen landmand 1 1  2 4 
81 Christian Jepsen gårdmand 3 1 2  6 
82 Sønnik Holm landmand 3 1   4 
83 Hans Peter Andresen landmand 2  1  3 
84 Christine Böhm enke  1  3 4 
85 Jørgen Jørgensen arbejder 1 1   2 
86 Hans Andersen arbejder 1    1 
87 Johan Jensen skomager 1 1  1 3 
88 Hans Chr. Madsen forpagter 1 1  1 3 
89 Hans Erichsen arbejder 1 1   2 
90 Markus Johannsen gårdmand 1 1  4 6 
91 Andreas Knudsen tjenestekarl 1    1 
92 Jens Knudsen tjenestekarl 1    1 
93 Jep Toft møller 1 1  1 3 
94 Albert Friis tjenestekarl 1    1 
95 Lauritz Lausten tjenestekarl 1    1 
96 Didrich Kjer landmand 1 1 1 2 5 
97 Wilhelm Schmittman domæneforp. 1 1   2 
98 Hans von Thaden  1 1  2 4 
99 Ida Ermeling    1  1 
100 Otto Fries tjenestekarl 1    1 
1918 Indbyggere i Bedsted  og Arndrup 102 72 50 102 326 

 
 
Kilde: 
• Gemeinde Bedstedt: Personenverzeichnis für das Jahr 1918.  
Oplysning: 
• Protokollen er fundet af Hans Ejner Hansen, Bedsted på loftet i den tidl. degnebolig på Sivkrovej, hvor 

der tidligere var sognerådskontor. Han overdrog denne samt andre arkivalier til Henning Haugaard. I 
2019 blev de alle overdraget til Rigsarkivet i Aabenraa. 
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Fortegnelse over husbesiddere i Bedsted 1924 og 1978 
 
     Fortegnelsen er udarbejdet i 1978 af pensionist Iver Gubi, Sivkrovej 21. Gubi startede med den 
nordlige side af Sivkrovej. Disse parceller har derfor fået ulige numre. De lige numre er fra den 
sydlige side af Sivkrovej: 
 
Nord for Sivkrovej i 1924:  Nord for Sivkrovej i 1978: 
1 – gårdejer P.N. Haugaard   Arvinger efter P.N. Haugaard 
3 – Frankes hus   Iver Gubi 
5 – bødker Anton Steinvig    bygmester? 
7 – karetmager Jes Busch    enke Petra Hinrichsen 
9 – jord fra Iver Gubis ejendom  murermester Johannes Holm 
11 – jord fra Iver Gubis ejendom  murermester Johannes Holm 
13 – jord fra Iver Gubis ejendom  arbejdsmand Enevold Bendorff 
15 – smedemester Hans Løbner  smedemester Svend Aage Jacobsen 
17 – smedemester Hans Løbner  smedemester Svend Aage Jacobsen 
19 – landmand Martin Madsen  enke Marie Hansen 
21 – jord fra nr. 19 og 23   tidl. gårdejer Iver Gubi 
23 – Rasmus Schildt   fhv. postmester Ernst Hybschmann 
25 – jord fra matrikel 131   murermester Julius Sievertsen 
27 – jord fra Bedsted domæne  enke Hanne Larsen 
29 – jord fra Bedsted domæne  enke Maren Nielsen 
31 – jord fra Andreas Knudsens ejendom  Bedsted Vandværk 
33 – arbejdsmand Andreas Knudsen  rørsmed Peter Hansen 
35 – enke Anne Hansen   postekspeditør Laurids Holm 
37 – jord fra matrikel 103   enke Margrethe Enemark 
39 – købmand Johannes Friedrichsen  Luise Friedrichsen 
41 – enke Margrethe Damm   Cecilie og Anne Damm  
43 – jord fra matrikel 131    damefrisør Kirsten Uth 
45 – jord fra matrikel 131   diakon Gunnar Christensen 
 
Syd for Sivkrovej i 1924:   Syd for Sivkrovej i 1978: 
2 – gårdejer Asmus Haugaard  Tankstationen ved Ove Hansen 
4 – Jord fra Iver Gubi og P.N. Haugaard ejendomme Sportspladsen ved Centralskolen 
6 – Jord tilhørende Iver Gubi   enke Helene Arnum 
8 – skomager Anders Andersen  hundekennel ved Misse Andersen 
10 – Bedsted præstegård   tidl. præstegård ved Hans Peter Damm 
12 – gårdejer Nicolaj Schmidt  gårdejer Anton Godbersen 
14 – Degneboligen   Sparekassefilial 
16 – landpostbud Martin Knudsen  Hanne Sørensen / Andreas Bertelsen 
18 – Missionshuset Bethesda   Bedsted Missionshus   
20 – karetmager Marcus Asmussen  slagterforretning ved Christa Gad 
22 – jord fra Marie Møllers ejendom  enke Marie Sølbeck 
24 – jord fra præstegården   fhv. smed Johan Wilkens  
26 – jord fra præstegården   enke Didde Jespersen 
28 – jord fra præstegården   fhv. landmand Anders Ryttersgaard 
30 – jord fra præstegården   præstegårdsjord  
 
Nord for Lundbyesvej i 1924:  Nord for Lundbyesvej i 1978: 
1 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  Branddam 
3 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  Sportspladsen ved Centralskolen 
5 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  Bedsted Centralskole 
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7 – jord fra præstegården   præstegårdshaven 
9 – jord fra præstegården   lærer Peter Gasbjerg 
11 – jord fra Nicolaj Schmidts ejendom  fhv. købmand Peter Petersen 
13 – jord fra Nicolaj Schmidts ejendom  enke Astrid Haugaard 
15 – degnejord   lærerbolig ved Lejf Meyer 
17 – jord fra Hans J. Hansens ejendom  købmand Søren Hansen 
19 – jord fra Hans J. Hansens ejendom  arbejdsmand Peter Martensen 
21 – jord fra Georg Knudsens ejendom  Tinne Brodersen 
23 – Bedsted Kro / Bedsted Station  enke Rie Knudsen 
25 – bagermester Chr. Petersens jord  lastbilfirma Paul Paulsen 
27 – præstegårdsjord   enke Margrethe Christensen 
29 – præstegårdsjord   saddelmager Ingvert Petersen 
31 – præstegårdsjord   murermester Johan Enemark 
33 – præstegårdsjord   arbejdsmand Viktor Petersen 
35 – præstegårdsjord    enke Lisbeth Bindsius 
37 – jord fra Anne Hansens ejendom  malermester Niels Mastrup 
39 – jord fra Anne Hansens ejendom  enke Kjestine Fabricius 
41 – jord fra Anne Hansens ejendom  enke Hansine Lomholdt 
43 – jord fra Anne Hansens ejendom  smedesvend Holger Jacobsen 
45 – jord fra Anne Hansens ejendom  murersvend Erik Nielsen 
 
Syd for Lundbyesvej i 1924:  Syd for Lundbyesvej i 1978: 
2 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  chauffør Helge Skriver 
4 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  chauffør Aage Hansen 
6 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  arbejdsmand Walter Hansen 
8 – jord fra P.N. Haugaards ejendom  fru Didde Jespersen 
10 – Bedsted fattiggård   lærer Otto Nissen 
12 – jord fra Statsbanen DSB   murermester Thomas Sølbeck 
14 – jord ejet af Bedsted kommune  enke Ida Abrahamsen 
16 – jord ejet af Bedsted kommune   pensionist Chresten Christensen 
18 – jord ejet af Bedsted kommune  murermester Thomas Sølbeck 
20 – jord ejet af Bedsted kommune  barber Johan Stamp Enemark 
22 – jord ejet af Bedsted kommune  arbejdsmand Christian Hansen 
24 – jord fra Hans J. Hansens ejendom  Spejderhytten 
26 – gårdejer Hans Jessen Hansen  Hans Jessen Hansen 
28 – jord fra Hans J. Hansens ejendom  Andelsfrysehuset 
30 – jord fra Lille Banen   gartner Anton Wind 
32 – præstegårdsjord   Thor Petersen 
34 – præstegårdsjord    Hvilehjemmet Solgården 
36 – præstegårdsjord   fhv. snedkermester Peter Bøje 
38 – præstegårdsjord   plast-fabrikant Bent Henriksen 
40 – præstegårdsjord     arbejdsmand Martin Christensen 
42 – jord fra Anton Godbersens ejendom  chauffør Leonhard Christiansen 
44 – jord fra Anton Godbersens ejendom  Eva Petersen / Christel Eriksen   
 
 
Kilde: 
• Iver Gubi: Efterladte papirer som Henning Haugaard har fået i sin varetægt i 2010 af sønnen Martin Gubi 

i Kolding. 
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Skatteopkrævningsliste for Bedsted og Arndrup 1916 

 
     Blandt de i alt 16 arkivalier, der i 1990-erne fandtes på loftet over det tidligere sognerådskontor, 
var der også en skatteopkrævningsliste (På tysk: Hebelisten für Gemeinde Bedstedt 1916). 

Der skulle betales skat til i alt 3 instanser: Statskassen (dvs. til den tyske stat i Berlin), Gemeinde 
kassen (kommunekassen) og til Kredskassen, svarende til amtsskat - Alle beløb er i den tyske tid 
regnet i Mark og Pfennig. 

Når der sidst i skattelisten er personer, der kun betaler lidt samt personer, der bliver gentaget i 
listen, er det folk, der fra andre landsbyer har parceller i skatteområdet. 

Af listen fremgår det tydeligt, at den største skatteyder i 1916 er Wilhelm Schmittmann, der er 
kgl. domæneforpagter på Sivkro. Han skulle i alt i skatter betale: 2.421,20 Mk. 

Slutresultatet af skatter fra samtlige skatteydere i Bedsted og Arndrup er i alt 12.715,58 Mk.   
Nedenfor ses den fuldstændige skatteliste: 
 

Navn   Staten Kommune Kredsen  Skat i alt 
Christian Petersen, bager  9,00 58,24 15,00 82,24 
Jes Bødewadt, mejeriejer  48,28 190,04 - 238,24 
Georg Knudsen, gårdmand  40,40 78,00 - 118,40 
Anton Steinwig, bødker  6,00 34,44 - 40,44 
Asmus Haugaard, reber  14,20 53,56 - 67,76 
Peter A. Haugaard, snedker og murer 33,60 73,80 - 107,40 
Nicolai Callesen, gårdmand  126,10 413,12 15,00 554,22 
Jes Petersen, degn  77,00 - - 77,00 
Claudine Hansen, lærerinde  32,40 - - 32,40 
Peter Jessen Petersen, rentier  37,80 48,00 - 85,80 
Johannes Friedrichsen, købmand 9,00 88,60 15,00 112,60 
Markus Asmussen, fg. kommuneforstander 9,00 49,48 - 58,48 
Karl Staal, brevbærer  27,40 10,68 - 38,08 
Wilhelm Schmittmann, domæneforpagter 255,20 2136,00 30,00 2421,20 
Anna Bøttner, enke  30,00 64,84 - 94,84 
Christian Hansen, snedker og murer 37,60 103,36 15,00 155,96 
Hans Hybschmann, købmand  19,00 172,52 - 191,52 
Mikkel Hybschmann, rentier  11,00 18,00 - 29,00 
Christian Nielsen, snedker  6,00 46,80 - 52,80 
Marie Sørensen, enke  49,40 108,00 - 157,40 
Hans Sørensen, købmand  6,00 82,00 - 88,00 
Hans Jessen Hansen, rentier  34,20 79,40 - 113,60 
Peter Nicolai Haugaard, gårdmand 32,20 180,80 - 213,00 
Thomas Sølbeck, parcelist  11,00 60,80 - 71,80 
Anders Andersen, skomager  15,40 40,24 - 55,64 
Hans Løbner, smed  6,00 39,52 - 45,52 
Rasmus Schildt, rentier  37,80 105,64 15,00 158,44 
Peter Hansen, kreaturhandler  42,80 78,00 - 120,80 
Hans Paulsen Enemark, gårdmand 124,80 497,20 15,00 637,00 
Peter E. Madsen Haugaard, gårdmand 105,90 316,76 15,00 437,66 
Niels Højrup, gårdmand  131,80 271,68 - 403,48 
Peter Høeck, landmand  41,60 189,88 - 231,48 
Anthoni Lund, gårdmand  56,90 309,72 15,00 381,62 
Andreas Holm, landmand  35,20 119,80 - 155,00 
Lars Andersen, parcelist  14,20 44,36 - 58,56 
Laust Christensen, parcelist  17,60 57,56 - 75,16 
Jep Toft, møller  354,20 520,12 15,00 889,32 
Lauritz Lausten, møllersvend  9,00 27,00 - 36,00 
Christian Hansen, parcelist  36,40 78,00 15,00 129,40 
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Hans Peter Andresen, parcelist 17,80 36,00 - 53,80 
Christian Jepsen, gårdmand  157,10 180,00 15,00 352,10 
Markus Johansen, gårdmand  41,90 27,00 15,00 83,90 
Andreas Knudsen, tjenestekarl 6,00 18,00 - 24,00 
Fritz Liedtke, melker  16,80 48,00 - 64,80 
Albert Friis, tjenestekarl  22,00 63,00 - 85,00 
Wilhelm Lorenzen, forvalter  12,60 36,00 - 48,60 
Adelbert Lack, tjenestekarl  6,00 18,00 - 24,00 
Cecilie Marie Kümmel, parcelist 11,00 93,96 - 104,96 
Jens Jensen, tjenestekarl  6,00 18,00 - 24,00 
Paul Wind, parcelist  11,00 18,08 - 29,08 
Jens Michelsen, tjenestekarl  11,00 18,00 -  29,00 
Jens Peter Holm, parcelist  11,00 18,00 - 29,00 
Sønnik Holm, parcelist  11,00 18,00 - 29,00 
August Jensen, parcelist  6,00 42,04 15,00 63,04 
Christian Fr. Callesen, rentier - 12,00 - 12,00 
Ernst Hybschmann, købmand - 7,20 - 7,20 
Iver Andersen, reber  - 27,52 - 27,52 
Johan P. Møller, gæstgiver  13,10 170,40 15,00 198,50 
Marie Haugaard, aftægtskone - 3,60 - 3,60 
Martin Gubi, skrædder  - 37,36 - 37,36 
Jens Busch, hjulmager  - 12,00 - 12,00 
Anders Sørensen, arbejdsmand - 7,20 - 7,20 
Martin Knudsen, brevbærer  - - - 0,00 
Anna Andresen, syerske  - 3,60 - 3,60 
Andreas Lausten  - 38,96 - 38,96 
Hans Feddersen, arbejdsmand - 12,00 - 12,00 
Marie Møller, rentier  - 37,84 - 37,84 
Søren Peter Møller, rentier  - 3,60 - 3,60 
Margrethe Damm, enke  - 36,20 15,00 51,20 
Jes Knudsen   - 7,20 - 7,20 
Anna Lausten, husholderske  - 12,00 - 12,00 
Christian Andersen, tjenestekarl - 12,00 - 12,00 
Jens Kjær Jensen, forpagter  - 12,00 - 12,00 
Jes Christensen, parcelist  - 35,96 - 35,96 
Carl Hermann, parcelist  - 30,32 - 30,32 
Andreas Jensen, tagtækker  13,00 12,00 - 25,00 
Jørgen Jørgensen, arbejdsmand - 3,60 - 3,60 
Hans Andersen, arbejdsmand  - 7,20 - 7,20 
Johan L. Jensen, skomager  - 7,20 - 7,20 
Hans Peter Nielsen, maler  - 27,60 - 27,60 
Niels Mathiesen Franzen, gårdmand 34,60 211,28 - 245,88 
Johannes Johansen, kommuneforstander 3,80 0,44 - 4,24 
Georg Kristian Knudsen, gårdmand - 211,08 - 211,08 
Anders Andersen, kådner  - 34,32 - 34,32 
Marquard Marquardsen, arbejdsmand 0,80 49,84 - 50,64 
Frank Peter Lorenzen  - 1,60 - 1,60 
Franz Laurits Hansen, parcelist i Terp - 24,68 - 24,68 
Martin Nicolai Madsen, parcelist i Terp - 18,08 - 18,08 
Gemeinde Bedstedt  - 2,52 - 2,52 
Peter Jessen Petersen, gårdmand i Mårbæk  - 14,40 - 14,40 
Jonas Gustavsen, landmand  - 9,60 - 9,60 
Peter Krichau, skrædder  - 0,04 - 0,04 
Martin Gubi og Anton Steinvig - 15,52 - 15,52 
Søren Jürgen Sørensen, rentier - 28,80 - 28,80 
Maren M. Hybschmann, gårdejerske - 7,20 - 7,20 
Jürgen Schmidt, Terp  - 5,64 - 5,64 
Mathias Madsen Eskildsen, Terp - 21,88 - 21,88 
Peter Hansen, rentier  - 64,56 - 64,56 
Missionsforeningen i Bedsted og omegn - 33,60 - 33,60 
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Andreas Carstensen, Hejsel  6,60 14,96 - 21,56 
Hans Peter Petersen, Alslev  30,40 110,16 - 140,56 
Markus Johansen, Arndrup  - 85,52 - 85,52 
Christian P. Jepsen, Arndrup  - 196,08 - 196,08 
Paul C. S. Wind, Arndrup  3,80 41,52 - 45,32 
Jens Nielsen Michelsen, Arndrup 32,20 78,96 - 111,16 
Hans Peter Andresen, Arndrup 8,20 54,12 - 62,32 
Christian Hansen, Arndrup  15,50 74,76 - 90,26 
Jürgen Jørgensen, Arndrup  3,60 6,68 - 10,28 
Hans Peter Holm, Arndrup  5,10 30,92 - 36,02 
Niels Hansen Nielsen, Arndrup - 10,16 - 10,16 
Amalie Christensen, Arndrup  1,00 10,40 - 11,40 
Sønnik Holm, Arndrup  12,30 22,24 - 34,54 
Marius Jensen, Arndrup  - 32,88 - 32,88 
Johan Ludvig Jensen, Arndrup 18,90 41,36 - 60,26 
Hans Chr. Jørgensen, parcelist - 11,08 - 11,08 
Peter Johansen Hansen, Korup 0,30 1,60 - 1,90 
Anne-Marie Hansen, Korup  7,40 16,44 - 23,84 
Marquard Feddersen, Hejsel  - 1,16 - 1,16 
Andreas Petersen Gram, Mårbæk - 1,24 - 1,24 
Jens Peter Holm, Arndrup  - 8,96 - 8,96 
Christian Jepsen, gårdmand  3,00 - - 3,00 
Hans Iversen, købmand  9,00 27,00 - 36,00 
Marius Jensen, smed  13,00 - - 13,00 
Frieda Jørgensen  6,00 18,00 - 24,00 
I alt    2682,70 9686,88 270,00 12.639,58 

 
Kilde: 
• Hebelisten für Gemeinde Bedstedt 1916. Protokollen er en blandt mange andre protokoller som jeg fik 

overladt af Niels Ejner Hansen i Bedsted. Han fandt protokollerne oppe på loftet i det gamle degnehus i 
årene efter 2000. 
 

 
 

Skatternes- og afgifternes historie 
 

I tidernes løb har skiftende herremænd, grever, konger og ministre udfoldet stor fantasi for at 
skaffe midler til at forøge egen formue, udruste hære, opføre pragtejendomme og leve et liv i 
luksus.  

Det startede for 1000 år siden, da vikingetiden sang på sidste vers. Nefgjald (= næseskat) hed 
den ældste personskat, som Knud den Hellige indførte i år 1080. Vi skal helt frem til 1600-tallet, før 
personskatten runder 10 % og bruges til at finansiere almennyttige formål. Med opbygningen af 
velfærdssamfundet fra 1930-erne steg skatten og nåede vore dages dramatiske højder. 
 

Skattereformer gennem tiderne: 
1080: Nefgjald, indført af Knud den Hellige 
1249: Plovskat, indført af Erik Plovpenning 
1304: Bondeskat, indført af Den kullede Greve 
1660: Personskat, indført af Frederik III 
1903: Selvangivelsen, indført af J.H. Deuntzer 
1970: Kildeskat, indført under Hilmar Baunsgaard 

 

Omkring år 1100 indførtes tiende til kirken. Tiende var oprindelig en tiendedel af kornavlen og 
en tiendedel af fødte kalve, lam og grise, men på reformationstiden blev tienden ændret til en 
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femtendedel, hvoraf præsten fik den ene halvdel, og kirken fik den anden halvdel. Herudover blev 
der også ofret til præst og degn ved de store kirkelige højtider og ved familiefester. Men når det 
regnede på præsten, dryppede det som bekendt på degnen. Han fik 1/3 af hvad præsten fik. 
 

Personskatter 
Kært barn har mange navne. I middelalderen betalte man tiende. Kirken havde ret til hvert 10. neg 
på marken. Erik Plovpenning forsøgte sig med en skat efter antallet af plove, og i 1600-tallet kaldte 
man det kopskatter efter det tyske ord Kopf, som betyder hoved. 
I 1903 blev personskatten sat i system Skatteyderne fik pligt til at indsende selvangivelse over 
sidste års indkomst. I 1970 kom kildeskatten. Nu skulle al skat betales ved kilden samme år den 
blev indtjent, dog efter fradrag af visse udgifter. Dette tusindårige gamle princip blev brudt med 
bruttoskatten fra 1993.  
 
Indkomstskat 
”Sin skat skal man betale med glæde”, hedder det. Skulle glæden alligevel hos nogle være 
begrænset, kan det måske trøste at tænke på, at skatteopkrævning gennem årtusinder har været med 
til at sikre et fantastisk kildemateriale. Skattelister er ofte de eneste kilder, vi har til befolkningens 
størrelse og sammensætning i ældre tid. Ja, skattelister hører ved siden af kirkebøger til 
slægtshistorikerens vigtigste materiale. 
Set i dette perspektiv er det nær ved, at man må glæde sig over de mange gange, hvor vort 
fædreland har været i krise. Nye skatter blev nemlig især udskrevet, når landet var i nød eller krig. 
Hver gang blev der udfærdiget skattelister, som nutidens historikere kan øse af. Længe leve 
skattevæsenet! 
Især må vi være glade for indkomstskatten, for indkomstskattelister fortæller om de enkelte 
personers indtægts- og formueforhold. Men indkomstskat er en ret ny form for beskatning. I 
Danmark blev den først indført permanent i 1903.  
 
Før den tid dominerede told- og omsætningsafgifter og skatter på jord og personer udskrevet uden 
selvangivelse og uden vurdering af det reelle værdigrundlag eller den faktiske indkomst. At foretage 
en indkomstvurdering og at opkræve en indkomstskat var ikke mulig i ældre tider, som manglede 
det nødvendige administrative apparat.  
Alligevel blev skat på indkomst forsøgt som tidsbegrænset ekstraskat flere gange før 1903, men 
hver gang kun i særlige nødsituationer. 
Første gang, indkomstskat kom i bred anvendelse, var i 1743, da den frygtede gottorpske 
hertugslægts indtog på tronerne i Sverige og Rusland gjorde kostbare rustninger nødvendige.  
 
Næste gang var 1789, hvor der blev udskrevet en ekstraskat af indkomst, nu på grund af krig med 
Sverige og Rusland. Så kom krigen med England 1807. Den førte til en indkomstskat i 1810, og 
denne gang blev skatten ikke blot udskrevet en gang, men årligt gennem 5 år med en sats på 4 %. 
Også krigene 1848-50 og 1864 gjorde krigsskatter nødvendige i form af indkomstskat. Denne 
skatteform havde tiden for sig. I Danmark kom den igen i 1870, indtil den som nævnt blev 
permanent efter systemskiftet i 1901. 
1903-indkomstskatten berørte selvfølgelig ikke Sønderjylland. Her kom indkomstskatten i dansk 
form først til anvendelse efter 1920. 
Forud var den allerede kommet syd fra til grænselandet i 1867, da den preussiske indkomstskat var 
blevet indført. Højeste skattesats efter de preussiske regler var 3 % for større indtægter. En stor 
reform i 1892 fastsatte progressionen fra 2/3 % for de laveste indtægter til 4 % ved indtægter over 
100.000 mark. For indtægter over 3.000 mark skulle der afgives selvangivelse. 
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Meget af ligningsmaterialet fra denne skat er i dag bevaret i Landsarkivet for Sønderjylland, især 
for tiden 1891-1920. Det er et værdifuldt materiale, som blot venter på at blive udnyttet. 
 
Forskellige skatteformer: 
Landgilde: Betaltes oprindelig in natura. 
Fæstepenge eller indfæstning: Betaltes kun af fæsterne og opr. kun en større engangsafgift. 
Hoveriafløsning eller tjenestepenge: Indtil 1600 måtte de kongelige og hertugelige gottorpske bønder yde 
hoveri, der nu blev afløst af en årlig pengesum. 
Hartkornsskatter: Først opkrævede kongen byskat af købsstæderne, siden blev de afløst af hartkornsskatter, 
som var en særlig ejendomsskat. Efter enevældens indførelse i 1660 begyndte kongen at opkræve 
grundskatter og skat på fast ejendom, køretøjer, heste og anden luksus. 
Krigsskatter: Som følge af de stærkt stigende udgifter til kejserkrigen (1625-29) måtte adelen og Chr. 4. 
tvinge bønderne til at betale flere skatter. En skatteskrue begyndte. 
Kontribution eller plovskat (til amtsstuerne) fordi denne skat var pålignet efter den i Sønderjylland gældende 
plovmatrikel, som var et register over samtlige gårde og huse med angivelse af disses størrelse i plove eller 
brøkdele af dette mål. 
En almindelig gård i Sønderjylland var på ca. ½ bol. Plovskatten betaltes månedlig. Den blev ikke opkrævet 
med samme beløb pr. plov. Der var store forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Fra krigsskat fra 1688 
blev denne skat til en ordinær skat i kontribution.  
Told på handel: Øresundstolden som Erik af Pommern indførte i 1429, førte til en opblomstring af 
næringslivet i Danmark. Senere indførtes efter nederlandsk forbillede en omsætningsafgift, og disse skatter 
var i mange hundrede år de vigtigste indtægtskilder for staten. 
Skatter omfatter alle ydelser (beløb i penge, vareleverancer og arbejdspræstationer), der pålægges af det 
offentlige og udredes til offentlige myndigheder eller af dem udpegede repræsentanter, uden at der modtages 
en speciel ydelse fra det offentlige til gengæld. 
Undertiden inddrages også forskellige tvangslån og tvungne bidrag til fx sociale forsikringer under 
skattebegrebet, selvom der i disse tilfælde er knyttet en modydelse til beskatningen. 
Skatten kan opdeles efter forskellige kriterier. Man kan fx opdele efter, hvilken offentlig myndighed (stat, 
amt, kommune), der modtager ydelsen, efter forskelle i økonomiske virkninger, efter hvem der i sidste 
instans kommer til at bære skattebyrden, eller efter hvilke objekter (indkomster, ejendomme etc.), der 
beskattes. Det gælder dog om alle sådanne inddelinger, at det er vanskeligt at drage skarpe grænselinjer 
mellem de kategorier, der opdeles på, da den faktiske skattelovgivning kan indeholde bestemmelser, der 
betyder, at den samme skat falder ind under flere undergrupper. 
Hyppigt foretages en inddeling i direkte skatter og indirekte skatter, hvor den førstnævnte type omfatter skat, 
der bæres endelig af den, der udreder den (fx indkomstskatter), mens de indirekte skatter lægges over på 
andre samfundsgrupper (en told betales af importøren, men bæres gennem højere priser helt eller delvis af 
forbrugeren af den importerede vare). 
 
Skattetyper: 
Indkomst- og formueskatter, der er direkte skatter. Indkomstskatten pålægges normalt nettoindkomsten, 
dvs. indkomsten, efter at forskellige omkostninger er fratrukket, mens fx tiende beregnes ud fra 
bruttoindkomsten. På lignende måde kan formueskatter pålignes bruttoformuen, eller efter at gæld er 
fratrukket. Når de to skatteformer her behandles under et, skyldes det, at man ved formuebeskatning hyppigt 
som egentligt formål har haft at beskatte formueafkastet, som er en indkomst. Nogle typer af 
formuebeskatning er behandlet i særlige artikler (jvf. nedennævnte pkt. 2, 3 og 5). 
Ejendomsskatter: En skat der påhviler ejeren eller brugeren af fast ejendom. De afviger fra de normale 
formueskatter ved, at skattens størrelse er uafhængig af skattebetalerens øvrige forhold (fx indkomst, 
familieforhold og lign.) og alene retter sig efter den faste ejendoms egenskaber. 
Begrebet kan undertiden også bruges på beskatningen af andre typer formuegenstande end fast ejendom, fx 
køretøjer, heste, andre produktionsmidler og diverse luksus genstande. Hvor sådanne har været beskattet i 
Danmark, er de pågældende skatter her omtalt under indkomst- og formueskatter eller under omsætnings- og 
forbrugsafgifter. 
Hartkornsskat: En speciel form for ejendomsskat, idet skattegrundlaget alene er jordværdien, således som 
denne er fastlagt på et givet tidspunkt. Skattebeløbet er derefter uafhængigt af jordens fremtidige anvendelse 
og - i modsætning til grundskyld - også uafhængig af anvendelsen af omgivende arealer. 
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Personskat: Hviler med lige store beløb på hver enkelt skattepligtig person, og derfor også er blevet kaldt 
kopskatter (fra tysk Kopf = hoved). 
 
Arveafgifter, der enten kan opfattes som en direkte skat, nemlig en speciel form for formuebeskatning, eller 
som en indirekte skat, der er forbundet med en formueomsætning fra arveladeren til arvingen. De rene 
indirekte skatter er omtalt i følgende artikler: 
Omsætnings- og forbrugsafgifter, der pålægges varer eller tjenesteydelser ved deres produktion eller 
omsætning i indlandet. Det er en indirekte skat, idet det tilsigtes, at de lægges over på forbrugerne. 
Told og skibsafgifter: Erlægges ved indførsel, udførsel eller transit af varer. (I 1429 indførte kong Erik af 
Pommern Øresundstolden). 
Stempelafgifter: Speciel form for omsætningsafgifter, idet de alene hviler på anvendelsen af visse former for 
dokumenter. Hertil kommer også et par ældre typer naturalier-skatter. 
Gæsteri, der var bøndernes pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og 
underhold. 
Nathold: En afgift i naturalier, der betaltes til kongens underhold i et nærmere fastsat antal døgn under hans 
rejser rundt i landet. 
De fleste af ovennævnte skattetyper finder man bragt i anvendelse i den statslige beskatning allerede i tiden 
inden enevælden. Det bør dog tilføjes, at skat oftest, som følge af den delvise naturaløkonomi, havde form af 
naturalier-skat, dvs. vareleverancer eller tjenesteydelser. 
 
For tiden inden 1660 kan der opstilles følgende beskatningstyper: 
Den almindelige lande- eller pengeskat efter graduerede satser, der pålagdes landbefolkningen efter en 
opdeling af skatteyderne i skatte- kategorier,  
Naturalier-skatter, ofte i form af madskatter i forbindelse med orlogsflådens eller hærens udrustning,  
Kvægligningsskatter, der gradueredes efter kvægbesætningernes art og omfang. De kendes i tiden inden 
1660 kun for årene 1566-70 og 1657.  
Rentepengeskat, der lignedes på rentebærende pengeformuer,  
Kopskatter, der lignedes med et fast beløb pro persona på landbefolkningen. Sådanne kendes kun for årene 
1645 og 1660. 
Bådsmandsskat, der indførtes 1635 og omfattede købstæder samt kronens og gejstlighedens bønder. Den 
ydedes med et fast beløb som afløsning for pligten til at stille bådsmænd (matroser) til fladen.  
Hartkornsskat. der kun ydedes af bønder, som ejede fast jordegods. Den blev kun udskrevet en gang, nemlig 
i 1652. Men adelens rostjenestepligt, der kendes gennem hele perioden, kan meget vel også betegnes som en 
sådan. 
Byskat, der var en fast årlig skat på landets købssteder.  
Tiendeskat, som blev udskrevet fire gange i perioden 1627-57, var en pengeskat på bortfæstede tiender.  
Andre rigsdækkende pålæg, som f.eks. kobberskatterne 1564 og 1646 samt rigsortskatten 1657/58 og endelig 
Kontributioner, hvorved betegnedes offentligretlige ydelser af klart ekstraordinær karakter, f.eks. adelens 
mere eller mindre frivillige ydelser ved forskellige lejligheder samt ydelser med klart definerede, oftest 
lokale formål, f.eks. i forbindelse med fæstningsbyggeri. Det er et karakteristisk træk, at såvel antallet af 
beskatningstyper som omfanget af beskatningen voksede stærkt i 1600-tallet, formentlig en direkte følge af 
de voksende militærudgifter.  
Enevældens indførelse i 1660 medførte en gennemgribende omlægning af det gamle skattesystem, der under 
det stigende finanspres havde vist sig både for indviklet og for ineffektivt. Næsten hele den ordinære direkte 
beskatning blev på landet flyttet over på hartkornet, og byernes grundtakster blev fra 1683 hovedgrundlaget 
for købsstedernes direkte kommunale beskatning. De ordinære direkte skatter, hvoraf de hartkorns baserede 
var langt de mest betydningsfulde, udgjorde omkring 1700 næsten halvdelen af statens ordinære indtægter. 
Ved siden af hartkornsskatterne spillede også de indirekte skatter, told og konsumptionsafgifter (se 
omsætnings- og forbrugsafgifter) en væsentlig rolle. 
Omkring 1700 tegnede disse sig for mere end en tredjedel af statens ordinære indtægter. Konsumptions-
skatten indførtes første gang i 1657 efter nederlandsk forbillede, men fik i de følgende årtier stor betydning 
ikke mindst i selve Danmark, hvor monarkiets største forbrugscentrum, København, fandtes. Krigene og den 
unge enevældes anstrengte statsfinanser bevirkede dog, at den ekstraordinære direkte beskatning, uanset de 
nye beskatningsformer, bevarede sin betydning som statslig indtægtskilde. Omkring 1700 indbragte den 
således et beløb svarende til de samlede told- og konsumptionsindtægter. Disse ekstraskatter pålignedes ofte, 
men ikke nødvendigvis efter hartkornet. 
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De vigtigste ændringer i dette mønster var i perioden indtil 1903, at personskatter kom til at spille en større 
rolle i den faste statslige beskatning i perioden 1762 til 1812, og at byerne blev inddraget i den faste statslige 
ejendomsbeskatning gennem den såkaldte bygningsafgift fra 1802. 
Hovedtendensen i udviklingen gennem 1800-tallet var dog, at tolden kom til at udgøre en stadig stigende 
andel af statens indtægter, idet det var den skatteform, hvis provenu mest umiddelbart automatisk fulgte med 
i den økonomiske fremgang. 
Ved skattereformen i 1903 var det administrative apparat blevet så veludbygget, at det var muligt at indføre 
en fast indkomst- og formueskat. Denne skats andel af de samlede statsindtægter steg derefter på 
ejendomsskatternes bekostning. 
I den kommunale beskatning holdt naturalier-skatterne sig betydeligt længere end for statens vedkommende. 
Den ivrige beskatning var en blanding af ejendoms-, indkomst- og formueskatter med den førstnævnte som 
den dominerende gennem det meste af perioden. I byerne kom indkomst og formueskatterne tidligere til at 
spille en vigtig rolle end både på landet og i den statslige beskatning. Omsætnings- og forbrugsafgifter har 
stort set været uden betydning for de kommunale indtægter i hele perioden. 
 
Skatternes historie: 
1657 Stempelpapirafgiften indføres 
1662 Amtsskat indføres 
1664 Landgilden afløses af en skat pålignet jordens værdi 
1671 Folkeholdsskat og familieskat indføres 
1720 Skat på kareter indføres 
1721 Udskrivning af ekstraskatter pga. den store statsgæld 
1749 Prinsessestyr (= frøkenskat) afskaffes  
1762 Indførelsen af almindelig ekstraskat 
1792 Arveafgiften indføres 
1802 Skattetønde som ligningsgrundlag indføres i Sønderjylland 
1818 Landbrugskrise. Det bevirker at bønderne får skattenedsættelse, og der oprettes lånefonds 
1818 Hartkornsskat bliver slået sammen til en landsskat 
1820 En slags pengeombytning gennemføres 
1823 Landsskatten nedsættes pga. landbrugskrisen 
1841 Bøndernes pligtarbejde overfor vejvæsen og offentlig pligtkørsel begrænses 
1844 Landsskatten opdeles i gammelskat og landsskat 
1851 Konsumtionsskatten ophæves 
1903 Gammelskat og landsskat afløses af ejendomsskat  
1917 Skatter og afgifter forøges og landbruget pålægges pligt til at aflevere brødkorn til staten 
1926 Lov om kommunal grundskyld indføres 
1970 Kildeskat indføres 
 
Kilde:  
• Peter Kr. Iversen: Landbrug i gamle dage, side 23-24. Ang. byrder og afgifter. 
• Lars N. Henningsen: Indkomstskat, artikel i Sønderjysk Månedsskrift nr. 1-2, februar 2003. Side 32. 
• Der henvises til de litteraturfortegnelser, der ledsager artiklerne om de enkelte skattetyper og beskatningsarter side 

770-72. 
 
 

To breve af præsten Harald Lindberg Andersen 
 
      Blandt min far, Andreas J. Haugaards efterladte papirer, har jeg fundet to breve, der er skrevet 
af sognets tidligere præst, Harald Lindberg Andersen.  
 

Præstegården i Bedsted. Julen 1949 

Kære Bedsted Menighed 
Det er netop i disse dage 5 år siden vi blev kaldet som præstefolk for Bedsted Menighed. 
Og når vi ser tilbage på den tid, er der en følelse, som bliver den overvejende hos os, 
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nemlig taknemlighedsfølelsen, og vi vil nu gennem denne lille julehilsen prøve at lade lidt 
af denne tak gå videre til dem rundt om i de forskellige Hjem. 
Vi tænker med tak på de forbindelser vi fik knyttet med, men i sorg og glæde ved sygeseng 
eller i de, gamles stille stuer, det var ofte vi høstede sand livsvisdom derigennem. Vi 
tænker med tak på hvert et venligt nik, hvert et trofast håndtryk, og vi vil også sige en 
oprigtig og velment tak for hver gang vi mødte den redelige og åbne kritik, den sande og 
redelige kritiker er ikke den mindst velkomne gæst i præstegården. 
Og så ønsker vi med den store sanger Grundtvig: ”Vel mødt under Sky på Kirkesti, på 
Sne ved Midnatstide”, ikke blot i denne jul, men også fremover, fordi vi ved, at det er både 
Deres og vor eneste redning, at vi tager imod Kristi Evangelium i tro; og troen kommer af 
det der høres. Den kan også komme igennem det, der høres i vor kirke. Dette siger vi ikke 
letkøbt, vi ved, at vi øver vor gerning i dette sogn for den alvidende Guds ansigt og med 
regnskabsdagen for øje. Derfor beder vi Dem, i Kristi sted, bliv forligt med Gud. 
God aften og Guds fred.  
Deres hengivne 
Dagny og H. Lindberg Andersen 

 
og 

Præsteboligen Thorsvej 3, Fredericia. Nytår 1953 

Kære Venner! 
Når slægt og venner blandt deres julepost forgæves har ledt efter en hilsen fra os, skyldes 
det ikke ligegyldighed eller manglende lyst til at sende en sådan; men det skyldes ganske 
enkelt den omstændighed, at tiden indtil jul simpelthen ikke kunne slå til, Og nu håber vi, 
at vi ved denne nytårshilsen kan råde bod på noget af det forsømte. Selv om den bliver en 
kende upersonlig, er den lige velment. 
Den 17. november blev jeg udnævnt til residerende kapellan ved Fredericia Trinitatis 
Kirke og sognepræst for Vejlby Menighed. 
Den 10. december flyttede vi ind i præsteboligen på Thorsvej 3, en dejlig villa med alle 
moderne bekvemmeligheder og beliggende midt i en tilpas stor have. Ikke mindst min 
kone glæder sig over forandringen fra den store præstegård i Bedsted til den mere 
overkommelige og opvarmede bolig her. 
Den 21. december, 4. Søndag i advent blev jeg indsat i de to kirker, og vi fik en meget 
hjertelig og smuk modtagelse begge steder, som giver gode løfter for fremtiden, og vi var 
også meget glade for et varmt håndtryk fra afgåede og nuværende kolleger her fra byen. 
Ved opbruddet fra den sønderjydske landsdel opdagede vi, at et stykke af vort hjerte blev 
i det omstridte men genvundne land, hvor vi lærte mennesker at kende, som vi aldrig vil 
glemme. Og vi vil heller ikke glemme, at vi dernede fik skænket to sønderjydske piger. 
Nu ved indgangen til året 1953 står vi på mere end en måde overfor det ukendte; men vi 
står der også med forventning og tak, fordi vi tror, at der er en gerning for os at øve i 
Fredericia, og fordi det er i den samme kirkes og i den samme Herres tjeneste som før. 
Og så bringer vi en stor tak til alle, som har tænkt på os i denne jul og har sendt os en 
hilsen med udtryk for nogle af de tanker, der er tænkt, og med tak for alt godt i det 
svundne år ønsker vi et velsignet nytår i gerning, hjem og kirke. 
Benedikte, Merete, Dagny og Harald Lindberg Andersen. 

 
Kilde: 
• Andreas J. Haugaard: Efterladte papirer. Brevene er blevet sendt Andreas Haugaard, men stilet til 

Menighedsrådet i Bedsted. 
Oplysning: 
• Samtlige steder i teksten er dobbelt a erstattet med å. 
• Harald Lindberg Andersen (Fur 13. feb. 1913- ca 29. nov. 1975), præst i Bedsted fra 21. feb. 1945 til 

1953, præst i Fredericia (Vejlby sogn) 1953-74 samt residerende kapellan ved trinitatis kirke, boede 
Prangervej 144 i Fredericia. I 1974 blev han alvorligt syg og måtte tage sin afsked. Gift på Fur 26. juli 
1943 med Dagny Elisabeth Jensen (28. sep. 1911-) fra Skjoldborg. Parret fik to børn: Agnethe Benedicte 
Lindberg Andersen (26. feb. 1946-) og Merete Lindberg Andersen (8. jun. 1948-). 
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Brev fra Christine Rasmussen i Odense til  

Christian Sørensen i Aabenraa 
 
     Christine Rasmussen, født Petersen og bosat i Odense og som blev konfirmeret i Bedsted kirke i 
1947, skriver brev til Christian Sørensen og hustruen, bosat i Aabenraa, i anledning af at hun var til 
guldkonfirmation i Bedsted i 1997.  

 
         Odense påsken 1997 

Kære Christian og K. Elise! 
Sender hermed 2 sange, der blev sunget ved guldkonfirmationen. Tænkte det var noget for 
en nostalgiker som dig. Jeg synes de er gode. Sender dig også en kopi af et brev, sendt fra 
Rosa Seerup, nu Nørgaard, til Jens Overgaard. (Se senere et brev fra Rosa Seerup). 
Jeg har et skolebillede, en kopi fra Henning Haugaard med 3. og 4. klasse anno 1943 med 
navne angivelser. Jeg kopierer det og du kan få et eksemplar ved lejlighed. 
Vi var i 1947 i alt 17 konfirmander: Peter Løbner - Aage Plüger - Agnes Tryk - Mathilde 
Møller - Anni Vind - Christine Petersen - Tille Nielsen - Jens Overgaard - Victor 
Johannsen og (Andreas Sørensen død), alle fra Bedsted skole. 
Fra den tyske skole: (Christel Henriksen død) - (Kæthe Suhr død) - Andreas Ohlsen - 
Arthur Abrahamsen. 
Fra Terp skole: Anne Marie Mathisen - Helga Jørgensen - Olga Nielsen. 
De fra Terp holdt sig lidt for sig selv. "De tyske" sagde mig ikke så meget. Den eneste af 
tyskerne var Christel Henriksen, som jeg havde lidt at gøre med i sin tid. Hun tjente før 
mig hos Jens Basse, men hun er jo død. 
Ellers synes jeg det var meget hyggeligt, at hilse på hinanden og høre, hvad hver enkelt 
har bedrevet i årene bagud. Mange var ikke nået langt i liv og udfoldelse, var gået ret 
frem i "fodspor".  
Jeg var nok den, der havde været mest omkring: Nordpå, sydpå mod øst og mod vest. 
"Jeg har boet ved en landevej hele mit liv, set mennesker komme og gå".  
Her tænker jeg ikke på udenlandsrejser m.v. - Det er jo ingen sensation i vore dage, alle 
rejser jo mere eller mindre.  
Vi var i kirke, det har vi talt om. Derpå fik vi en kop kaffe hos Jens Overgaard. Vi var 
altid velkomne der, når vi kom til Bedsted. Han bor Bøgevej 17. Fra kirken gik vi gennem 
skoven ned til Jens Overgaard. Der er ikke meget skov tilbage. Derpå hyggeligt samvær 
på Agerskov kro. Nå det var en god oplevelse! 
En dame kom ved kirken hen og hilste på mig. Det var Alfred Christensens kone. Jeg 
kender eller mener ikke at have kendt hende. De bor på den nye ejendom på Bedsted 
Nørremark. Hun lod som hun havde kendt mig?  
Kærlig hilsen 
Verner og Christine 
PS: Fra den 16. til ca. 24. april 1997 skal vi til Solbjerg på Mors, til 60 års fødselsdag hos 
en af Verners tidligere kollegaer. Jeg vil her besøge Rosa Seerup, som bor i Erslev, 
nabobyen til Solbjerg. 
 

Kilde:  
• Christian Petersen, købmand i Kolding: Et efterladt brev fra sin søster Christine Petersen, gift med Verner 

Rasmussen og bosat i Odense, Regnar Lodbrog Vej 100. Henning Haugaard fik i november 2012 en kopi 
af brevet fra Christian Petersen, Kolding. 

Oplysning:  
• Christian Petersen (1936-) i Kolding og Christine Petersen (1933-) i Odense var børn af landmand på 

Bedsted Nørremark, Johannes Petersen (1901-1979) og Bergitte Johansen (1904-1992)  
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Brev fra tidl. lærerinde i Bedsted, Rosa Seerup  

til guldkonfirmanderne i Bedsted 1997 
 
 
      Rosa Seerup, gift Nørgaard skriver brev til årets guldkonfirmander i Bedsted 1997, i anledning 
af, at hun havde fået en invitation fra dem. 
      Rosa Seerup, nu Rosa Nørgaard skriver i den anledning: 
 

     Erslev i marts 1997 
Hej alle sammen! 
Tak for indbydelsen til guldkonfirmationen. Det var min mening at være med, men hvor 
mange, tror I, jeg vil kunne kende efter 50 år? - Men nu melder jeg mig i stedet til Anna 
og Jørgen Kofods fødselsdagsfest. Hun bliver 65 år og han 70 år - undskyld mig. - 
Kommer nogle af jer til Mors, kan i finde mig på adressen i Erslev, Præstbrovej 186 eller i 
sommerhuset Under Bakken i Sundby. 
Lærer Sørensens familie, Mie og Hans Sørensen og en del af de unge har besøgt os, både 
her og i Trustrup og I er meget velkomne. 
Min mand døde 13. juni sidste år af knoglemarvskræft = Leukemi. Savnet er der, men 
ikke sorg, for han var meget træt og trængte til at få fred, så jeg er taknemlig for knap 51 
år sammen. Vi mødtes på seminariet som 17 årige. - Et telegram satte punktum for min 
Bedsted-tid:  

”Bryllup 15. juni 1945. 
Livgardens Kaserne 17. juni. 

Frode” 
 
Jeg fortsatte hans arbejde i Trustrup. Vi boede der til vi flyttede til Erslev i 1949. Så gled 
jeg ind som enelærer i Øster Jølby. Frode som inspektør i Erslev. De sidste 27 år var jeg 
ansat i Erslev, hvor vi var, til vi fyldte 67 år. De sidste 10 år har vi boet, hvor jeg nu bliver 
boende og haft virkelig et dejligt efterår sammen. Tre piger blev vor ration: Karen Elise er 
50 år og bor i Rødekro. Bodil Margrethe er 43 år og bor i Viborg og Kirsten Marie er 36 
år og bor i Aarhus. 
Så jeg føler mig rig. Frode havde en bror, død som 53 årig. Jeg har en søster her på Mors. 
Så jeg har meget fornøjelse af hendes familie. 
Karen Elise kom en dag med et Bedsted-blad fra en avis. Der var kun et par navne, jeg 
kunne genkende. Tre juleaftner har jeg været til gudstjeneste i Bedsted; men efter Sødde 
og Tinnes begravelser har vi haft meget lidt kontakt, jo, lidt gennem Dusse = Christian 
Sørensen i Aabenraa. 
Bedsted-tiden var en skøn tid. Jeg kunne godt fortælle en del derfra, fx fra pastor Høher: 
”Pas på, de gode fortsætter er den direkte vej til Helvede”, når Guk og jeg havde besøgt 
nogle ældre og påstod, at, det ville vi gøre igen. 
Lejrskolen i Hejls var et eventyr for sig: Skamlingsbanken, skoven, stranden og lederen, 
hed han ikke Petersen? - Lærer Larsens digtning og meget kan jeg huske derfra.  
I knap 51 år var vi gift, så jeg har mange dejlige minder. Da Frode var kirkesanger i to 
kirker, gav det den gang et meget stærkt sammenhold til beboerne, noget som for en lærer 
er en saga i dag. Vi fulgte dem fra dåb til død. 
For 5 år siden blev skolen nedlagt, og de 147 elever blev flyttet til Øster Jølby. Skolen er i 
dag i brug som uddannelsessted for voksne. 
Vi har haft meget med oplæsning at gøre. Jeg læser jysk, sønderjysk kan jeg ikke. Vi kom 
meget i Ældre Klubber, husmandsforeninger m.m. Det er altid dejligt at komme ud og 
snakke med andre. Så vi tog både Salling og Thy med. Jeg fortsætter efter sommerferien, 
bare for at komme ud. Hver torsdag er jeg henvist til omsorgsarbejde: 48 kvinder og kun 
6 mænd. Det er mit adgangstegn til livet i landsbyerne, og det er jeg glad for. 
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Børnene er flittige til at besøge mig, gode naboer ligeså. Haven tager al min tid om 
sommeren. Den måtte godt være mindre, men jeg fordeler ukrudtet ligeligt over det hele, 
ligeså støvet i huset, så jeg ser roligt til. 
Jeg ønsker Jer en rigtig hyggelig konfirmationsfest, hvor I kan drøfte den tid der gik. 
Nysgerrig er jeg, selv om jeg ikke vil kunne kende Jer, synes jeg det var morsomt at vide, 
hvor I er landede og Jeres afkom. 
Jeg har fundet skolebilleder frem og kan ved at se det huske navne som Viktor Johannsen, 
Jens Overgaard og andre, igennem Bodil Margrethe, der er lærer i Frederiks følger jeg 
stadig med i undervisningen i skolen, der er meget ulig den gang jeg var i skolen, den gang 
var dansk og regning hovedfag. I dag er der så mange andre ting på tapetet, computere er 
for vore børnebørn noget ganske naturligt. 
En regn af hilsner med ønsket om en rigtig dejlig dag, sender jeg Jer alle. 
Rosa Nørgaard. 

  

Kilde: 
• Christian Petersen, Kolding: Kopi af ovenstående brev fra Rosa Nørgaard er blevet overdraget til Henning 

Haugaard i året 2015.  
 
 

 

Billede fra sommeren 1923. Nogle af Bedsteds ungdom er taget på udflugt til 
Dybbøl. Fra venstre ses Marie Haugaard, Henny Haugaard. De næste to 
mænd kendes ikke. Dernæst Margrethe Haugaard og Johannes Enemark. 
Derefter Kirstine Iversen, Maren Enemark, Anne Enemark og Andreas 
Haugaard. Til at køre for sig har gruppen lejet en lillebil med chauffør, som var 
Johannes Petersen (1901-1979). Han står ved flagstangen med kasket. 

 
 

Ernesto Dalgas´ brev fra Gabøl til forældrene 1848 
 

Endnu et brev er dukket op, og som fortæller lidt om Johan Th. Lundbyes tragiske død ved 
Bedsted den 26. april 1848. 

Denne gang er det soldaten Ernesto Dalgas, der var bror til både Enrico og Carlo Dalgas. Han 
havde ligesom broderen Carlo og Johan Thomas Lundbyes meldt sig som frivillig til Treårskrigen 
1848-50.  

Da soldaterne den 26. april gik videre nordpå, efter at de havde begravet Lundbye i Bedsted, 
kom de hen mod aften til Gabøl, hvor de slog lejr for natten. Mens de opholder sig her griber 
Ernesto pennen for at skrive et brev hjem til forældrene, Johanne Thomine Stibolt (1792-1871) og 
Jean Antoine Dalgas (1788-1835).  
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I brevet, der er dateret den 26. april 1848 klokken 10 om aftenen, fortæller Ernesto flere ting om 
hans soldaterliv, men berører også kort hændelsen om Lundbyes tragiske død. Om denne skriver 
Ernesto Dalgas følgende: 
 

”I Bedsted hændte der en skrækkelig ulykke. En pyramide geværer faldt omkuld, et 
gevær gik af og en kugle ramte stakkels Lundbye gennem hovedet. Han faldt øjeblikkelig 
død omkuld. Det gjorde et skrækkeligt indtryk på mig og de andre af mine venner, der 
kendte ham. Vi begravede ham straks indsvøbt i et Dannebrog, som præsten forærede os 
dertil. Præsten holdt en kort, men inderlig rørt tale, og folkene i landsbyen, der tilligemed 
vi seks venner fulgte ham, viste os den hjerteligste deltagelse. Det er nogle herlige folk, 
disse nordslesvigere”. 

 
Kilde: 
• H. Skodshøj: Enrico Mylius Dalgas. Udgivet af Det Danske Hede Selskab. 1966. Bogen er på 224 sider 

og heri står der side 40 om hændelsen med Lundbyes død side 40.  
• Jürgen Hoppmann: En families skæbne i Treårskrigen 1848-50. 
Oplysninger:  
• Johanne Thomasine og Jean Antoine Dalgas havde følgende børn, hvoraf Enrico Dalgas er den mest 

kendte, da det var ham, der stod for hedens opdyrkning og kendes for følgende citat: ”Hvad udad tabes 
skal indad vindes”. 1. Carlo Dalgas (1821-1850), 2. Ernesto Dalgas (1823-1850), 3. Susette Dalgas 
(1825-), 4. Enrico Mylius Dalgas (1828-1894), 5. Dagmar Dalgas (1830-) og 6. Caroline Dalgas (1832-). 

• De to brødre, Carlo og Ernesto Dalgas havde ligesom Lundbye meldt sig som frivillige ved begyndelsen 
af Treårskrigen 1848-50. Og desværre faldt de også begge to i krigen. Ernesto Dalgas døde 12. sep 1850 
og Carlo Dalgas den 31. dec. 1850.  

• I hæfte 24 side 913-18 nævnes 5 forskellige beretninger om Lundbyes død. Beretningen fra Ernesto 
Dalgas er dermed ny og nummer 6. 

• Dalgas monumentet i Slesvig. På den gamle Michaelis-kirkegård i Slesvig er der i dag kun få gravsten 
tilbage, så området ligner i dag mere et parkanlæg end en fordums begravelsesplads. Heller ikke kirken 
findes mere, den blev nedrevet i 1971 - Hvis ikke man kender stedet, kan det derfor være svært at finde 
frem til det lille afgrænsede område bag menighedshuset, hvor de faldne fra Treårskrigen ligger begravet. 
Udover den tre meter høje granit-obelisk, der i 1852 blev rejst over 170 faldne fra krigsårene 1848-1850, 
er det især gravmonumentet over brødrene Dalgas der falder i øjet. Den lidt over 1 meter høje, firkantede 
marmorpille krones af to korslagte sværd hvilende under en laurbærkrans. Gravmonumentet stammer fra 
den i Slesvig fødte billedhugger H.W. Bissen. Stenen blev i 1853 tilhugget på billedhuggerens værksted i 
København og formentlig anbragt på Michaelis-kirkegården i foråret 1854. Indskriften på monumentets 
forside lyder: CARLO DALGAS FØDT DEN 9DE NOVEMBER 1821 I NEAPEL, FALDEN VED 
MUHLHORST DEN 31TE DECEMBER 1850. ERNESTO DALGAS FØDT DEN 20DE APRIL 1823 I 
NEAPEL, FALDEN VED MIDSUNDE DEN 12TE SEPTEMBER 1850 - De sydlandske navne synes 
besynderlige på en dansk krigergrav, men har deres forklaring: Familien Dalgas har sine rødder i 
Sydfrankrig, hvorfra huguenot-familien i 1685 måtte flygte på grund af dens reformerte trosbekendelse. 
Efterkommerne kom 1782 via Schweiz til Danmark og bosatte sig i egnen omkring Fredericia, hvor den i 
Lausanne fødte Jean Marc Dalgas (1756-1811) og farfar til de i krigen faldne brødre Carlo og Ernesto, 
blev præst ved den reformerte menighed i Fredericia - Jean Marc Dalgas´ søn Jean Antoine Dalgas, der 
senere blev far til Carlo og Ernesto, var dengang i Danmark og mødte dér den 19 årige Johanne 
Thomasine Stibolt (1792-1871), som han omgående forlovede sig med. Mens hans trolovede blev i 
Danmark, vendte Jean Antoine tilbage til Neapel, for efter ydermere seks år igen at rejse til Danmark, for 
at blive viet til sin brud i København. Det nygifte par rejste derpå til Neapel, hvor de kom til at bo på 
byens hovedgade, Via Toledo. Her levede de et lykkeligt familieliv, og fire af deres seks børn blev født i 
huset på Neapels travle hovedstrøg: Carlo, Ernesto, Susette og Enrico, mens Dagmar fødtes i Venedig og 
Caroline i Livorno - Købmand Dalgas´ hjem i Neapel blev snart et samlingssted for mange danske 
dannelsesrejsende, og købmanden nød samværet med de kultiverede gæster, blandt hvilke kan nævnes: 
Kunsthistorikeren N.L. Høyen, teologen og politikeren H.N. Clausen, filologen N.C.L. Abrahams, 
digterne Carsten Hauch og Carl Ploug. 
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Skrædder Gustav Kaiser i Alslev. Hvem var han? 
 

På side 185 i hæfte 7 er der en sjov historie om en Gustav Kaiser, der var skrædder i Alslev og 
som en gang indgik i en joke lavet af stationsforstanderen i Alslev, Laurids Lund. Han sendte en 
dag en kort meddelelse til sin kollega Mikkel Hybschmann i Bedsted, at kejseren var på vej til 
Bedsted, i den tro, at der var tale om selve den tyske kejser Wilhelm. 

 
På kirkegården i Øster Højst står stadig gravstenen over Gustav Kaiser. Han rigtige navn var 

Paul Gustav Kaiser og blev født i Harrislev ved Flensborg den 16. aug. 1862, som søn af Theresia 
og Karl Kaiser i Harrislev. 

 
I slutningen af 1800-tallet blev Paul Gustav Kaiser gift med pigen Cathrine Marie Fredensborg, 

født i Arndrup 26. maj 1858 og datter af slagter og inderste på Arndrup Mark, Peter Christian 
Fredensborg (1817-1895) og Ellen Marie Sørensen (1824-1909). 

Paul Gustav Kaiser og Cathrine Marie bosatte sig i Alslev, hvor han ernærede sig som skrædder. 
Gustav Kaiser døde 15. okt. 1925 i en alder af 63 år, mens hustruen døde i Alslev 5. dec. 1947 i en 
alder af 89 år.  
 

 

Gravstenen over ægteparret Cathrine og Gustav Kaiser på Øster 
Højst kirkegård. Udover oplysninger om deres fødsel og død nævnes 
også en Grethe Kaiser, der må være ægteparrets datter. Hun fødtes 
1. nov. 1896 og døde 1. maj 1982 i en alder af 85 år. Det er muligvis 
hende, der som en ældre dame beretter historien om sin far over for 
lokalhistoriker i Øster Højst, Jens Bendorff. 

 
Kilde: 
• Bedsted Sogns Historie, hæfte 7, side 185. 
• Gravsten over Cathrine og Paul G Kaiser på Øster Højst kirkegård. 
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Da Busten af Lundbye blev rejst på kirkegården 

En lastbil, lånt fra Ny Carlsbergfondet kom med busten og opstillede den, tirsdag den 28. august 2018. 

 

 

 


