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Æ dreng å æ præst
Nenn' i e lawning ebag ved e kjergå

o´law han nowe haj se å e sage,

de va nok i Bejstej - ståj å e vej e lidt vand,

så spu'e han venle:

vel rigle så møjl som en bakk' fuld.
De haj no Mortens den lild Johan Pede

”Sig mig, du lille, hvad laver du der,

jen mirra fåt kik a, ó de va nowe fo' ham,

skal det være en høstak eller et hæs,

de hjæ smarrer ó plørrer å nas' i.

som du tænker dig stående hjemme i toften,

Såendt e´ jo jengang e böen:

eller måske du har lavet et hus og et hegn om din

jo skirner ó galle jo grumme;

have?”

ja, vi må sej' som æ orne den soej om e gris'
med et gryntend:

”Nej”, soj e dreng liså haste,

»Nej sikke nowe vi doggens hæ væt

“æ bygger en kirk' å en kjergå.

i den tid, vi va minde!«

Der er e dig', de' gæ' rundt om e kjergå,
o´ her er e kirk'sti,

O´ Johan Pede han loej sæ da hen

her er e poet, o´ de'henn' i e midt'

ó fæk stow i en vand smidt,

er e kirk med e kan'hus,

rør' e sin rundt, akkoråt

se kuns, o´ der er e blomme,

som en bage, de' lawer en kag'dej,

hvo oldemo ligge begrawe;

ó a de snaws ó de smarre

o´ den hjæ klump, hvar æ hær I e haend,

begyndt han å gø sæ figure:

vil æ ha te e klokk hus”.

føst kom et tykawte klat i e midt'
o´ sin rundt om e klat

”Ja”, soj e præst, ”det er alt sammen godt,

en rej a de dejleste døend,

og det hele er rigtigt;

å foliggen e mån' med et hjuwl om.

men har du lille da også betænkt,

Law han va færre med de,

at en kirke må ha' en præst til at prædike?

så beholdt han en håndfuld te rest kun;

Sig, hvor du mener at få dig en præst fra!

den va han lig' ved o´ sands

Det vil af alt, hvad du agter at gøre,

o´ få trømmelt e lidt, law e præst kom.

vist være det værste”.

Role den gejstle han standse sin gang

”Nej”, soj e dreng, ”æ kund sawt få en præst,

for o´ se å de hele,

hven æ bare haj skidt nok!”

Kilde:
• ”Sønderjyske digte på folkesproget”. Heri findes "E dreng o e præst" af Nicolaj Andersen i
Felstedmålet. Side 103. Digtet blev første gang trykt i "Flensborg Avis" 31. jan. 1889. Senere trykt i
"Løgumkloster Avis" 26. juli 1978.
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Kirkens historie
”Kirken står på Bedsteds mark, sønden for østerkanten af Bedsteds by”, således angav
sognepræsten Carl Wiborg kirkens beliggenhed i 1754. Og der står den endnu, hvidkalket, bestående
af skib og kor, et tårn mod vest, våbenhus mod syd og et trappetårn ved tårnets nordside.
Tilsyneladende stykket sammen af enkelte dele, men virker dog alligevel som en færdig helhed.
Kirkens udformning må ses som et resultat af mange århundreders beslutningstagen ud fra både
kulturelle og religiøse strømninger, samt de til enhver tid altafgørende økonomiske midler.
Få et eller andet tidspunkt blev kirken påbegyndt. Hvem byggede den? Hvorfor lige netop på dette
sted? - Sådan kan man blive ved med at stille sig selv spørgsmål. Irren lad os starte bagfra og lade
tankerne løbe sammenholdt med enkelte kendsgerninger i de tidligste tider, så muligvis kan vi få de
fleste af vore spørgsmål besvaret.
Vi skal tilbage til de tider hvor bopladserne blev grundlagt. Befolkningen blev fastboende
agerdyrkere. De dyrkede deres guder sandsynligvis under åben himmel. Helligstederne eller
gudehovene, som de kaldtes, blev anlagt centralt for et mindre område, hvad vi i dag vil kalde et sogn.
I lange tider har man ment, at den sogneinddeling vi har i dag er skabt af den kirkelige
organisation. Den nyeste forskning har dog med ret stor sikkerhed kunnet fastslå, at sognene stammer
fra førkristen tid, og at det oprindelig betegner en lokal retskreds, hvis befolkning sogner (søger) til
samme tingsted og helligdom. Kristendommen overtog, da den slog igennem, såvel disse distrikter
som gudehov.

Kirken, som den så ud omkring århundredskiftet. Tårnet havde dengang
svungne buer mage til dem, der endnu i dag kan ses på korets østgavl.
I syd-diget ses en muret indgangsportal. Den blev fjernet, da
kirkegården i 1940-erne blev udvidet mod syd. Stien nederst i billedet
var "arndruppernes kirkesti". Foto: Ukendt.

I dag består sognet af 5 landsbyområder, hvoraf Gravlund og Arndrup først er indlemmet i 1500tallet. Arndrup hørte fra tidligste tid under Øster Højst sogn. Mellem Bedsted og Arndrup løber
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Arnåen som et helt naturligt skel mellem de oprindelige sogne.
Stadigvæk kan man ikke sige at kirken lå helt centralt i det oprindelige sogn, der så kun bestod af
Bedsted, Mårbæk og Terp. Det kan tænkes at helligstedets placering er blevet udset som det mest
hensigtsmæssige sted for de tre landsbyer, vel nok identisk med kirkens placering i dag.
De hedenske offersteder blev som regel også altid anlagt i nærheden af en eller anden vigtig
vejforbindelse, hvilket vejen syd for kirken netop var. Man har så ønsket den så nær hovedvejen som
mulig, hvilket vil sige, i den sydlige udkant af Bedsted by. På den måde tilgodeså man så folkene
fra Mårbæk.

En anden teori, der dog må stå for egen regning er, at kirken er blevet, så at sige "trukket" i
retning af vandmøllen i Arndrup. Vi må her huske på, at møllen var af uhyre stor betydning for de
fastboende agerdyrkere. Møllegæsterne skulle med jævne mellemrum have malet korn og intet var
så mere naturligt, at anlægge gudehovet ved vejen til møllen. Til sammenligning skal nævnes at
kirken i Hellevad også ligger uden for byen i retning mod vandmøllen.
Placeringen af helligstedet er måske helt tilfældig, og dog: Man ved fra undersøgelser af adskillige
sønderjyske kirker, at altrene i næsten alle tilfælde er placeret oven på en dobbelt vandåre, altså et
sted hvorfra der udstrømmede en kraft, tydeliggjort ved en pilekvist.
Kristendommens indførelse fandt naturligvis ikke sted fra den ene dag til den anden. Man har
sikkert endnu i lange tider holdt fast ved de gamle nordiske guder. I starten betragtede man vel blot
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"Hvide Krist" som en ny gud blandt de mange, man havde i forvejen. En fra eller til betød vel ikke så
meget, men efterhånden. som tiderne gik, fik kristendommen mere og mere overtaget, mens de gamle
guder blegnede hen. Kristendommen var en monoteistisk (kun en Gud) religion, som nødvendigvis
måtte betragte Odin og Thor m.fl. som afguder.
Omkring 1070 foretog ærkebiskop Adam af Bremen en rejse i de nordiske lande. Om hans indtryk
fra rejsen skrev han: "Se nu til de grusomme danskere. De røvere, som fordum hærgede og
plyndrede overalt. Nu er de tilfredse med deres eget område. De har nu aflagt deres medfødte
vildskab og rejser nu kirker alle vegne, mens afgudernes altre rives ned".
De kirker Adam af Bremen omtalte var sandsynligvis alle bygget i træ, som også er blevet
bekræftet i masser af tilfælde ved undersøgelser i jorden under de nuværende kirkes gulve. måske vil
lignende undersøgelser i Bedsted kirke kunne bekræfte, at der også her har stået en trækirke.

Sådan forestiller man sig at de oprindelige trækirker kan have set ud,
bestående af kor og skib. Foto efter papmodel: H. Haugaard.

I slutningen af 1100-tallet indførtes tiende-afgiften, der bevirkede en strøm af penge til kirken.
Tienden bestod i naturalier, fortrinsvis korn. Det kunne sælges, og dermed var midlerne til stede til
gennemførelsen af det enorme kirkebyggeri, man ikke siden har set magen til. I den romanske
periode, i tiden fra 1050-1250, rejstes i Danmark ikke færre end ca. 2000 stenkirker, fortrinsvis
udført af de enkelte sognes bønder bistået af lidt sagkyndig hjælp. Ivrigheden var stor efter at skabe så
smukke og værdige rammer som mulig omkring den tro, der efterhånden var blevet en uundværlig
del af deres tilværelse. Kirken stod som sognets eneste stenbygning, uforgængelig, ligesom deres
tro på Gud. Selv boede bønderne endnu i mange århundreder i træhuse.
Også Bedsted kirke blev bygget i den romanske periode. Helt præcist ved ingen, da der ingen
optegnelser kendes, og skulle de have eksisteret, er de desværre gået tabt. I det hele taget er vore
oplysninger fra denne tid yderst sparsomme, da vi først nu er på vej ind i den historiske tid.
I stedet anvender man så ofte byggestilen til dateringen. Dette er også nødvendigt i vort tilfælde,
men også andre kilder kan med fordel benyttes.
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Ifølge en regnskabsbog fra 1514 under ærkedegnens provsti i Ribe stift omtales kirken i Bedsted
som viet til "St. Godehard" og "Jomfru Marie".
Det var helt almindeligt, at en nyopført kirke blev viet til en helgen, der så ville beskytte den. Det
usædvanlige er, at der her nævnes to. En rimelig forklaring er derfor, at kirken sandsynligvis er blevet
indviet to gange, og sidst med Jomfru Marie som beskytteren, da hun i de første tider på vor egn endnu
ikke blev benyttet så meget. Mere herom senere.
St. Godehard (960-1038) var en tysk munk, der senere blev biskop i Hildesheim. Han lod selv
mange kirker bygge. I 1131 blev han gjort til helgen og helgensymbolet for ham blev derfor en
kirkemodel, som han altid ses bærende på. Bedsted kirke kan derfor af gode grunde ikke være fra
tiden før han blev helgen.

Kirken set fra nordøst med de 3 oprindelige vinduer i romansk stil. Læg
også mærke til det nye blytag fra 1980. Nederst i billedet ses en gravsten sat
af gårdmand Hans Hansen, Bedsted til minde om hustruen og en søn.
Teksten lyder: "Hvilestedet for Caroline Catharina Hansen, født Toft, født i
Terp 7/4 1815, siden 28/10 1837 i ægteskab med Hans Hansen i Bedsted.
Død 22/2 1839. Jacob Hansen født 1. sept. 1838, død 7/4 1839. - Her hviler
søn ved ægtemage, som var sin mand her huld og tro. Når Reisen min
er lagt tilbage jeg hisset favner begge to, og hist hvor jeg dem atter seer, de
kjære ei skal savnes meer". Selv døde Hans Hansen godt 3 år senere den
11. aug. 1842. Den gård Hans Hansen ejede bebos i dag af Laurits Holm i
Bedsted. Foto: H. Haugaard, 1982.

På den anden side må kirken være påbegyndt før cistercienser-munkene i Løgum begyndte
opførelsen af en himmelstræbende kirke (gotisk) i munkesten. Munkene kom til Løgum 1173 og
byggede først to kirker i træ, der dog begge hurtigt brændte. Omkring år 1200 påbegyndtes
opførelsen af den nuværende kirke i Løgumkloster.
Havde man i Bedsted ventet til efter 1200 kunne man forestille sig at kirken her i mange
henseender ville være blevet efterlignet. Ved bygningen af klosterkirken anvendtes teglsten, de
såkaldte munkesten. Dette materiale var noget helt nyt og epokegørende.
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Angående byggematerialer havde man ellers i Bedsted været i stor forlegenhed. Kirken er bygget
af store ubehandlede marksten. Kun ved kirkens hjørner blev de let tilhuggede. Hvorfra disse sten er
hentet ved vi ikke. Normalt finder man ikke på stedet større sten, da sognet ligger på en hedeslette
med enkelte små bakkeøer. Disse har dog næppe rummet de anvendte byggematerialer, selv om det
kan være nærliggende at tro, at stenene er hentet fra den bakkes, der har ligget lige øst for kirken,
hvor plantagen nu ligger. På Johannes Mejers kort fra 1641 nævnes ordet "Kirkebjerg Ager".
Det mest nærliggende er, at stenene er hentet ude ved østkysten. Måske endda fra selve Sønder
Rangstrup herred.
Bedsted kirkes opførelse er nu indsnævret til årene 1131 - ca. 1200, sandsynligvis i årene efter
tiendens indførelse 1170-1180, der som tidligere nævnt nu gjorde det økonomisk muligt.
Hvordan så kirken ud? Færdigbygget bestod den oprindelig kun af skib og kor. Ved i dag at
sammenligne soklen på skibet og koret samt tagværket synes kirken at være opført i flere tempi.
Koret med triumfmuren skiller sig klart ud som det ældste afsnit. Først senere er skibet føjet til.
Forklaringen er sikkert den, at man i første omgang kun byggede koret i sten til det daværende træskib.
Senere kom turen til træskibet, da det trængte til at blive restaureret, og der igen var økonomiske
midler.
Skibet må hurtigt være blevet for lille, for senest omkring 1300 forlængede man det mod vest. Det
gamle skibs vesthjørner blev udflyttet ved forlængelsen. Ved denne udvidelse synes der dog at være
blevet anvendt munkesten.
Karakteristisk for den romanske kirke er de små rundbuede vinduer. Endnu er der tre oprindelige
vinduer i kirkens nordside, 2 i skibet og 1 i koret. Tilsvarende små var de også i sydsiden, men de
blev senere gjort større.

Kirken set fra sydøst. På våbenhusets sydfacade over indgangsdøren er et
solur indmuret. Det blev opsat i 1839. I 1899 måtte det fornyes. Foto: H.
Haugaard, 1974.
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Ser man på trekant-gavlen over triumfmuren fra loftets østside ses spor efter korets ældste tag, der
var tækket med bly. Denne tagryg lå ca. 1 meter lavere end den nuværende. Blytaget blev nedrevet i
1870-erne. Det blev solgt og man fik så stort et beløb i bytte for et tag med skifer, at der kunne købes
et lille orgel med 5 registre til kirken. Små hundrede år var taget beklædt med skifer. I 1980 ved den
sidste restaurering blev der igen lagt blytag på.

Det gotiske tårn med kamtakgavle og trappehuset fra renæssancen
mod nord. Foto: H. Haugaard, 1974.

Oprindelig var der to indgange til kirken, lige over for hinanden. Døren i nordsiden kaldtes
kvindedøren, der ses tilmuret. I sydsiden mandedøren, der stadig benyttes. Foran den blev våbenhuset
senere bygget. Når denne tilbygning kaldes våbenhus hænger det nok sammen med den gamle
adskillelse mellem kønnene i "spindesiden" og "sværdsiden". Også inde i kirken sad mænd og
kvinder adskilte på hver sin side af midtergangen. Mændene til højre, kvinderne til venstre. Endnu
den dag i dag under en gudstjeneste anes denne gamle tradition.
Våbenhuset er sammen med tårnet sengotiske tilbygninger, sandsynligvis opført i 1400-tallet.
Våbenhuset kaldtes tidligere, men også i dag af nogle for "æ karnhus", der vist nok kommer af det
latinske ord "carnarium", der betyder kødkammer eller benhus. Flere steder har man fra disse
bygninger fremgravet store mængder af knogler og kranier, som muligvis er endt her efter at være
blevet opgravet ude på kirkegården. Noget lignende har måske fundet sted her, da bygningen i 1829
benævnes "Das sogenannte Knockenhaus".
En anden forklaring på ordet karnhus er, at det kan have fungeret som undervisningslokale i
bibelhistorie og katekismus for konfirmanderne. Skolerne på landet var endnu ikke opfundet.
Karnhus skulle da komme af St. Karen, der er skytshelgen for undervisning.
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Tårnet er ligesom våbenhuset bygget i gotisk tid af munkesten. Det har som de øvrige kirker i
herredet saddeltag med kamtakgavle i øst og vest. Tårnet er opdelt i fire stokværk, der alle har
træloft. Før trappehuset blev opført var der en rundbuet dør i tårnets nordside.

Kirkens indre fra før den store restauration i 1941-42. Bemærk de blege figurer
og det gibsbeklædte loft. Foto fra ca. 1953, af fotograf Møller, Løgumkloster.
1953.

På tårnets sydside er påsat jernankre med årstallene "1757", "1788" og "1929". De henviser
alle til restaureringer. Sidst i 1929 fik tårnet påført en skalmur, og stod således i blank rødsten
indtil 1972, hvor det da fik et pudslag påført, som straks blev hvidkalket, så det passede til den øvrige
del af kirken.
I forbindelse med skalmursarbejdet i 1929 forsvandt også de svungne renæssanceformer fra tårnet.
De var magen til dem, der endnu kan ses på korets østgavl, der i øvrigt blev helt ombygget i 1857.
Trappehuset er fra renæssance tiden, bygget i slutningen af 1500-tallet. Denne tilbygning har også
saddeltag og en lille gavl, hvis vejrbidte kamme dækker over svungne konturer ligesom på korets
østgavl.
Kirkebygningen har således senest i år 1600 fået sit nuværende præg. I den katolske tid, der varede
til reformationen i 1536, kom sognefolkene til messe, knælede andægtigt på det hårde stengulv, alt
imens de bad deres Pater Noster eller Ave Maria. Stolestaderne var endnu ikke installeret, og på grund
af de små vinduer rådede der i kirkerummet et halvmørke. Netop dette passede godt til den åndelige
atmosfære som romerkirken havde skabt med f. eks. messeklokker, røgelse og alterlys.
Alle kom om søndagen i kirke. Den var ud over det rent kirkelige også stedet, hvor man hørte nyt.
Kirkeklokken kaldte folk til samling, ja selv kontrakter blev underskrevet efter kirkegangen. Præsten
publicerede ved samme lejlighed statens seneste forordninger samt sognets anliggender.
I den katolske tid modtog kirken foruden tienden også gaver. Skikken med offergaver er nok af
hedensk oprindelse, men romerkirken var straks parat til at bevare den. Ved at give offergaver til
kirken, kunne man f. eks. købe sig til sin sjæls frelse. Om det er af den grund eller en anden er svært
at sige, men fra før omtalte regnskabsbog, ses at kirken i Bedsted modtog "ith bytree" (en bisværm)
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fra en mand i sognet. Desuden gav Mette Jebs et sølje (brystspænde) til kirken. Per Andersen en
leydisk kåbe for sin hustru og Paul Jepsen en kohud. For kirken var der ikke kun indtægter. Således
måtte den på reformationstiden betale 3 skilling engelsk til stiftet i prokuration, samt 6 skilling
engelsk til paven i Rom.

Altertavlens midterfelt flankeret af fløjene med de tolv apostle i
signatur. Foto efter ”Danmarks kirker”.

Inden vi vil omtale kirkens indre skal kirkegården lige nævnes. Den er hele vejen rundt
omhegnet med et cirka 1 ½ meter højt kampestensdige. Der er tre indgange. Låger i syd og i øst,
mens der mod nord lige ud for tårnets for længst tilmurede norddør er en muret og hvidkalket portal
med port og låge. (Se billede side 58)

Sidealter af Maria med barnet. Står i skibets nordøstlige hjørne og er
fra slutningen af 1400-tallet. Foto: Efter ”Danmarks kirker”.
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Først skal alteret omtales. Det er middelalderligt og opmuret med rå kampesten. Ved restaureringen
i 1941 blev det øverste rulskifte fjernet for at altertavlen kunne sænkes tilsvarende. Herved kom et
mørtelfyldt rum til syne, som muligvis har dækket over en helgengrav. Hvis denne antagelse er rigtig
må alteret være oprindeligt.
Ligeud for alterbordets sydside ses også rester af en gammel stærkt medtaget egebjælke, der højst
sandsynlig stammer fra en ciborie-opbygning, hvilket vil sige en kuppelformet på fire søjler hvilende
overbygning eller baldakin, hvormed de oprindelige kristne altre undertiden blev udstyret. Da de
også især anvendtes ved hedenske gadealtre og tillige tjente som beskyttelse og udsmykning af
altret bestyrker det yderligere troen på at altret står på det samme sted som altret i det oprindelige
hedenske gudehov.

Korbue-krucifiks-gruppen fra omkring 1475. Kristus-figuren er 135 cm høj. De to tilhørende
sidefigurer er hver 84 cm høje. Gruppen hænger i dag på nordvæggen. Krucifikset i midten er fra
slutningen af 1400-tallet. Det er af samme type som krucifiksgruppen. Jesus-figuren er 59 cm høj
og hænger nu over korbuen. Krucifiks yderst til højre er fra begyndelsen af 1400-tallet. Det er
skænket kirken af bonden Claus Michelsen i Øster Terp. Denne figur er 69 cm høj og hænger over den
tilmurede norddør. Alle tre billeder er hentet fra ”Danmarks kirker”.

Oven på altret står selve altertavlen. Den er en sengotisk skabstavle fra omkring 1525, bestående
af to fløje og predella. Midtskabet forestiller en figurrig udskåret Golgatha scene, der flankeres af
4 figurer, som forestiller Maria Magdalene og Jomfru Marias mor Anne mod nord. De to andre mod
syd er Johannes Døberen og Antonius. De er alle fire 74 cm. høje.
I de to skabsfløje står de 12 apostle, der med sokkel og attributter hver måler 62 cm. Selve de 40
figurer på altertavlen stod en overgang hvidmalede på blå baggrund, mens det omgivende træ var
mørkebrunligt. Denne bemaling fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet, og skulle vist nok understrege en genoplivning af klassicismen. Ved restaureringen i 1942 blev alt inventaret malet i de
oprindelige farver fra 1700-tallet.
Få fløjenes bagside findes der sparsomme rester af oprindelige malerier, to og to felter på hver
fløj vandret delt af et skriftbånd. I følge præstens beretning fra 1754 har de forestillet scener fra Kristi
lidelseshistorie. Som skik var i den ældre tid blev altertavlen altid lukket i fastetiden, således at man
fra skibet kun kunne se det malede lidelsesbillede.
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Bedsted kirkes indre. Billedet er fra begyndelsen af 1900-tallet. Læg
mærke til petroleumslamperne. Foto: Peter Petersen, Bedsted.

Under altertavlen findes predellaen, der i midten viser "Veronicas svededug" holdt af to svævende
engle, og i de flankerende felter ses Stefanus og Laurentius. Også predellaen havde i førnævnte
periode helt andre motiver og farver.
Knæfaldet blev ved restaureringen i 1980 formindsket. Før dannede det en halvbue foran altret.
Det blev anbragt ca. 1881. Før den tid stod altergæsterne opstillet langs midtergangen. Mændene til
højre, kvinderne til venstre.
Fra koret går vi nu ind i skibet. Her findes blandt inventaret mange gamle, smukke og værdifulde
ting fra slutningen af 1400-tallet. Det gælder således: 1) Det katolske sidealter af Jomfru Maria med
barnet, 2) Den store krucifiksgruppe på nordvæggen, 3) Krucifiksfiguren over triumfbuen, 4)
Klokken, og muligvis er tårnet også i samme forbindelse blevet bygget til lejligheden. - Men hvilken
lejlighed?
I 1496 fik Bedsted også sin første egen præst. Det sammenholdt med kirkens nyerhvervelser kan
muligvis sættes i forbindelse med en genindvielse af kirken til Jomfru Maria.
Som tidligere nævnt er kirken også viet til Jomfru Maria. Hvis man læser teksten på klokken
fra 1490 står der bl.a.: "Maria er jeg kaldet".
Det mærkelige ved klokken er, at den oprindelig slet ikke var tiltænkt Bedsted, derimod
landsbyen Garyp, der ligger 3 mil sydøst for Leeuwarden i det nordlige Holland. Hvordan denne
klokke er kommet til at hænge i Bedsted er en stor gåde. Forklaringen kan være, at den er kommet til
landet via Ribe eller Tønder, - som ballast ligesom de hollandske kakler? - som krigsbytte? - eller
bestilt og købt? - Vi ved det ikke: - Nu ville skæbnen, at man i Bedsted netop stod foran en
nyindvielse af kirken til Jomfru Maria: Heldigt var det derfor, at den klokke man havde fået fat
på, netop var støbt til en Maria kirke: - Eller kunne man tænke sig, at Bedsted kirke blev viet til
Jomfru Maria, alene af den grund, at hendes navn stod skrevet på klokken: Kirken i Garyp fik
alligevel ikke "brug" for den! - Dette var strøtanker. De virkelige omstændigheder vil næppe
nogensinde blive opklaret.
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Klokken er i øvrigt en af de ældste i Sønderjylland og regnes i dag for værende et af kirkens største
klenodier. Se i øvrigt teksten til billedet om klokken side 106, samt sagnet om den side 29.
I forvejen var kirken viet til St. Godehard. Han blev dog ikke af den grund forkastet. Ligesom
Jomfru Maria, der stod i skibets nordøstlige hjørne, således stod St. Godehard med stor
sandsynlighed i skibets sydøstlige hjørne. Fra andre kirker i herredet ved vi, at dette sted netop var
forbeholdt kirkens værnehelgen.

Klokkens højde er 112 cm. Dens diameter for neden er 110 cm.
Hankene prydes af et dobbelt tov snoning. Øverst på klokken ses et
dobbelt skriftbånd, der hele vejen rundt afbrydes af 9 helgenfigurer i
relief. Indskriften lyder:

" Anno dni m (a) ccc
cccc lxxxx (b) Maria bin ick (c) gheheten de (d ) gamaghen in (e) garup
ar up
(f) leten my (g) gheten (h) heer iettic perfonne
perfonne£
nne£ in garup en (j) rennert ende (k) sibren ende
(l ) iouta kerck voghe (n) den weren (o) herman (p ) goet '
Det skrevne, der er på gammel hollandsk, vil, når det oversættes, nærmest lyde: "I vor Herres år
1490. Maria er jeg kaldet. Beboerne i Garyp lod mig støbe. Hr. Jettic var sognepræst i Garyp.
Rennert, Sibren og Jouta var kirkeværger. Herman støbte mig".
Nederst på klokken ses en smuk frise af gotiske bladornamenter. Desuden findes der på
klokkelegemets nedre del to relieffigurer, ca. 17 cm høje over for hinanden af Jomfru Maria med
Jesusbarnet og St. Nicolaus af Myra. Foto: H. Haugaard, 1982.

Søren Abildgård, der i 1770-erne rejste landet rundt for at optegne kirkernes rigdomme, skriver,
da han besøgte Bedsted i begyndelsen af juli måned 1776, at der i korets sydøstlige hjørne stod en
helgenfigur af St. Nicolaus. Af samme grund havde de senere topografiske og historiske bøger altid
St. Nicolaus som kirkens skytshelgen. Abildgård må her have taget fejl af de to helgener. Da man i
midten af 1600-tallet anbragte en prædikestol på dette sted, har man sandsynligvis flyttet sidealtret
ind i koret. Helgener stod efter reformationen ikke længere i så høj kurs.
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Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1630, og blev som nævnt anbragt på det murfremspring
hvor figuren af St. Godehard oprindelig må have stået. Opbygningen af prædikestolen er rektangulær
med tresidet karnap med naive relieffer, der forestiller: bebudelsen, fødslen, dåben, Kristus på
korset flankeret af ensklædte kvinder, opstandelsen og himmelfarten. I postamentfelterne er indsat
gamle to-linjede danske rim i kraftige reliefversaler. De seks vers lyder:
"Undfangen af den hillig and
er jesus christ, gud og mand
At frelse mig af syndens nød
er christus af en jomfru fød
Mig reen at giøre med sit blod
er jesus døbt i jordans flod
I karsens død gaf christus sig
mig lif at gif i himmerig
Op fra de døde er jesus vact
oc har mig frelst fra sathans macht
Min jesus foer til himmelen
at tage mig der til sig hen".
Over prædikestolen hænger lydhimlen. Den var i følge regnskaberne i 1736 helt forfalden så en
ny nødvendigvis måtte anskaffes. At dette er sket fremgår af et reliefskåret årstal "1737", der
sammen med "IIS" står i himlens frisefremspring ved syd væggen. Dog stammer formentlig de 4
evangelistfigurer i portaltopstykkerne samt de naive englehoveder under hængesøjlerne fra den
oprindelige lydhimmel. Over frisefelterne bærer den smukt udførte lydhimmel følgende kraftfulde
indskrift: "Irettesæt, straf, skæld med al langmodighed og belæring".
Til det faste inventar hører også den gamle romanske døbefont, der står ved korbuens nordvæg.
Ifølge Viborg stod den i 1754 oppe i koret vest for skriftestolen. Oprindelig stod døbefontene ellers
lige inden for kirkedøren og børnene blev ved dåben helt nedsænket i kummens vand. Senere blev
der dog sat et beskedent fad ned oveni. I 1940-erne skænkedes af menighedsrådet og kirkens
daværende præst Jørgen Høher henholdsvis et dåbsfad af messing og dåbskande af bronze.
Som foran beskrevet er næsten alt inventaret af en anseelig alder. Grunden hertil er bl.a., at mange
krige har bevæget sig uden om sognet. Brande er kirken også blevet forskånet for i tidens løb.
Kirkebygningen med dens inventar er ellers gennem tidernes løb bekostet og vedligeholdt af
kirkens tiendepengene. Strakte disse ikke til, indsamledes det manglende i sognet efter dalersætning.
Tienden blev indtil reformationen delt i 3 dele, som tilfaldt kirken, præsten og biskoppen. Herefter
bortfaldt biskoppens tredjepart.
Tienden i Bedsted sogn bestod kun af kalve, lam og korn. I 1860 udgjorde kvægtienden 1 mark af
hvert 15. lam og 2 mark 6 skilling af hver 15. kalv. Af denne indtægt skulle præsten have
halvdelen, da han førte kvægtiendelisten. Den årlige korntiende samt indtægt fra køer og jordleje
udgjorde i alt 66 rigsdaler 18 skilling. De nævnte kirkens køer kaldtes også "jernkøer", da de var
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udødelige på den måde, at man til evig tid skulle betale afgifter af dem. Afgiften for en hel ko var 2
skilling. Afgiften stammede fra den katolske tid, da kirken satte en del af sin formue i køer eller havde
fået dem foræret af bønderne. Disse køer blev så overladt til andre bønder for en årlig afgift på den
betingelse, at lejerne skulle sætte en anden ko i stedet, når den gamle ko døde.
Endelig fik kirken også penge af to gårdmænd i Terp og Bedsted, som fra gammel tid hver havde
et stykke "kirkens eng". Til gengæld skulle de så også sørge for at der altid var vokslys på altret. I
1860 havde gårdene stadigvæk disse rettigheder, men skulle foruden lysene hver betale 1 mark 3
skilling om året til kirken.
Udover kirkens vedligeholdelse brugtes tienden til aflønning af præsten, graveren og degnen.
Wiborg beretter i 1754, at der i en af kirkens bjælker over degnestolen hang 2 messeklokker, med
hvilke han "klemtede", når han trådte frem "under korset for at begynde og ende gudstjenesten".

Ved restaureringen 1941-42 kom et våbenskjold til syne på den
nordre halvdel af triumfvæggen. Våbenskjoldet blev efter fremdragningen igen overkalket. Ifølge specialister må skjoldet utvivlsomt
henføres til hertug Adolf af Gottorp (1526-86), der 1564 blev gift med
Christine af Hessen (1543-1586). Skjoldets symboler henviser til
hertug- parrets navne og daterer derfor malingen til tiden mellem 1564
og 1586. Under våbenskjoldet ses det middelalderlige vægskab. Foto:
Peter Bøje, Bedsted.

Stolestaderne er fra 1840-erne. De er meget enkle med glatte gavle og lave trekanttopstykker
over dørene. De tidligere var fra renæssancen. Et eksemplar findes i dag på museum. I 1600-tallet
havde de enkelte familier i sognet deres bestemte stader. Pastor Petræus førte ligefrem lister over
hvem de enkelte stole var bestemt for. I 1700-tallet med dets pietisme steg kirkegæsternes antal så
stærkt, at præsten Rasmus Mønich ligefrem arbejdede med planer om en udvidelse af kirken. Det blev
dog aldrig til noget, da han kort tid efter igen flyttede.
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Listen over de 36 præster, der kendes og som har virket ved Bedsted
kirke, lige fra Terkild til Frederik Birkler. Der er dog enkelte præster,
som man ikke kender, fra tidsrummet fra ca. 1347 til 1444. En nærmere
omtale af de enkelte præster følger i et senere nummer.

Kirkens indre efter restaureringen i 1941-42. Foto: ukendt.
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I det store og hele bærer kirkeinventaret præg af den store restaurering, som fandt sted i 1941-42.
Ved den lejlighed blev i hovedsagen farverne fra 1770-erne fremdraget, men ellers blev der hverken
noget fornyet eller kasseret. Det mest synlige blev dog fjernelsen af det flade, hvide gibsloft til
fordel for det oprindelige brædder-loft båret af kraftige tværliggende egebjælker.
Kilde:
• "Danmarks Kirker", Aabenraa amt, Bedsted sogn. Gads Forlag. 1965. Side 58 - 76.
• Carsten Petersen: "Kirker i Aabenraa - og Tønder provsti", artikel i Sønderjysk Årbog 1941.
• "Bedsted kirkes inventarium" af 22. okt. 1860.
• H. Hejselbjerg Poulsen: "Den Nordslesvigske Kirke", bind 2. side 290 - 293.
• F. Uldall: "Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker". Kjøbenhavn 1906. Angående klokken i Bedsted, side
192-195.

Frederik Birklers indsættelse i præsteembedet 4. aug. 1974.
Fra venstre er personerne: Jonna Nissen, Bedsted; vognmand Paul Paulsen, Bedsted; dyrlæge Børge
Buhl, Bedsted; gårdmand Andreas Brodersen, Mårbæk (-1981); skjult bagved gårdmand Lars Peter
Stigsen, Øster Terp; hønseriejer Marcus Christensen, Bedsted (-1981); biskop Dons Christensen, Ribe;
sognepræst Frederik Birkler, Bedsted; sognepræst K. E. Kjølbæk, Ravsted; provst Hans Petersen,
Hostrup; sognepræst Erik Birkler, Sønderborg; pastor emeritus Paul Andersen, Hellevad, tidligere
Bedsted; sognepræst A. Granum Jensen, Abild; sognepræst A. Bork Hansen, Løgumkloster; og yderst
til højre pastor emeritus C.H. Wulff, Bedsted. Billedet er taget af Tonhalle Foto i Tønder i 1974 og lånt af
Frederik Birkler.

Sagn om klokkeindskrift
I Bedsted skal der en gang have hængt en klokke med følgende tekst:
"Mit Gottes huff gus mich
Arent Bodemann zu Lubeck
Ao. 1615. Verbum domini
manet in æternvm".
Kilde:
• E. Tang Kristensen: "Danske Sagn 3". 1931. Nr. 265, side 66.
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Dagligdags forhold i Bedsted 1979
Af Gudrun Gormsen

I foråret 1979 gennemførtes en større undersøgelse af de lokale dagligdags forhold i Bedsted
ejerlav.
Studierne blev udført af mag. art. Gudrun Gormsen i samarbejde med stud. mag. Linda
Klitmøller. Rapporten, der blev på i alt 12o sider om Bedsted er ved sin grundighed og
gennemgribende analysering af det lille samfund et virkeligt" værdifuldt historisk bidrag for de
kommende generationer.
Her gengives et lille uddrag fra rapportens første afsnit om lokaliteten "Bedsted ejerlav". For at
gøre beskrivelsen så præcis som mulig deler Gudrun Gormsen byen op i 4 områder:
1.
Den gamle bygade, dvs. Sivkrovej.
2.
Det nye område, dvs. de gader, hvorom der siden 196o'erne er skudt parcelhuse op.
3.
Det øvrige byområde, dvs. de resterende gader i den gamle bykerne.
4.
Landområdet, dvs. bebyggelsen i ejerlavet uden for selve byen.
Bygaden afgrænses i dag mod vest af et område, der er udlagt til erhvervsområde. På dette
areal ligger den store lagerhal for byens lille plasticfabrik, den nye brandstation, som er under
opførelse ved frivillig arbejdskraft, en materiale-lade for en af byens murermestre, samt en hal, der opførtes
som snedkerværksted og senere solgtes til et typehusfrrma. Begge disse firmaer er gået konkurs, og
bygningerne står tomme. I dag drives der ikke landbrug fra nogen af de brug, som tidligere eksisterede
ved bygaden. Udlængerne står tomme, og flere af tofterne til gårdene og de små jordtilliggender
til husene er som nævnt udstykket til byggegrunde.
Den befolkningsgruppe, som dominerer i bygaden i dag er pensionister. De, der har drevet landbrug til
omkring 1950, er blevet boende, efter at jorden er solgt fra, og det samme er de få, mindre
handlende, som boede her, og som lukkede deres butikker i 1960-erne. I dag er der kun en
forretning ved bygaden: slagterudsalget. I dette område finder vi også en del selvstændige. Vestligst
ligger den gamle landsbysmedje, der i dag er en af byens største arbejdspladser med 12 ansatte.
De gamle værkstedsbygninger er blevet kraftigt udbygget og rummer bl.a. plads til både
autoværksted, hal og værksted til opbevaring og reparation af landbrugsmaskiner samt lager til
VVS udstyr. Også to murermestre har etableret sig her . Den ene over tog i begyndels en af
1970-erne, den gamle mølle, der er opført i 1936, og startede et cementstøberi i de rummelige
udlænger. Endelig har nogle få unge familier, især funktionærer og arbejdere, købt sig et ældre hus i
denne del af byen.
En række offentlige institutioner er placeret ved bygaden. Midt på gaden findes det gamle
kommunekontor fra 1902 og syd herfor den gamle skole. I kommunekontoret har Sparekassen for
Løgumkloster og Omegn filial, og i øvrigt rummer bygningen nu lejligheder til flere familier.
Posth us et er i n dr et t et i de n ga ml e " K j ær s gård'', og heroverfor ligger missionshuset fra
1896, der er blevet udvidet tre gange, senest i 1973. Også den gamle præstegård ligger ved
bygaden, omgivet af høje træer; men siden den nyt præstegård nede ved kirken blev taget i
brug i 1975, har her været antikvitetshandel.
Alle" de øvrige forretninger i Bedsted ligger i dag i "det øvrige byområde". Blandt de
handlende og virksomheder, som etablerede sig langs den nuværende Kirkegade i årtierne efter
århundredskiftet, eksisterer nu kun "Møllen", korn- og foderstofforretningen, samt købmanden.
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"Møllen" er udvidet betydeligt i 1960-erne, hvor et korntørreri og -renseri er opført på en grund
bagved, og i møllerens have findes Bedsteds eneste swimmingpool. Manufakturhandelen lukkede i
1976, og i det gamle bageri bages der ikke mere. Forretningen er omdannet til bageriudsalg, og
i kafeen er der indrettet grillbar. Hver aften samles en del af byens unge her for at snakke, drikke
en sodavand, spille på spilleautomater og høre juke-box-musik. Udenfor står deres knallerter parkeret.
Ved 21-tiden bryder de op, og slår et par slag rundt i gaden med knallerterne, inden de kører
hjem. Det private mejeri omdannedes i 1948 til andelsmejeri, og kort efter moderniseredes det.
Mejeriet blev nedlagt i 1970, da det blev lagt sammen med Hellevad Andelsmejeri, og siden har der
været en lille fabrik i bygningen. Man fremstiller bordplader, spånplader, der beklædes med plastik,
og når produktionen er i gang, breder en lugt af plasticmasse sig ud over kvarteret.
Søndag formiddag er der forholdsvis befærdet på Kirkegade. Da sognet hører til et af de sogne i
Danmark, som har størst kirkegang, kan man, mens kirkeklokken ringer, se folk komme kørende
eller gående til kirke. Tidligere på formiddagen er trafikken livligst omkring bageriet. Da kommer
folk kørende i bil dertil for at hente rundstykker.
På parkeringspladsen foran kirken ligger kapellet fra 1971. Det vakte en del diskussion i
sognet, da det blev bygget. Noget så upersonligt og koldt som et kapel havde man ikke brug for i et
sogn, hvor man hidtil havde haft de døde i hjemmet indtil begravelsen.
De mange arbejderboliger, som i tidens løb er opført i Bedsted, ligger spredt rundt omkring i
det øvrige byområde. De, der blev bygget i 1930-erne og 1940-erne, er toetages bygninger
med halvvalmtag. Husene fra 1950-erne har også to etager, men h øj e gavl e og en lille
bagbygni ng med plads til bryggers, spisekammer og fyrrum. Arbejderboligerne fra 1960-erne er små
etplanshuse med eternittag. Disse sidste boliger bebos endnu af tidligere landarbejdere, der dog nu
arbejder som arbejdsmænd. Flere af de ældre arbejderboliger er derimod solgt til folk, der tilhører
andre befolkningskategorier. I dette område findes en del selvstændige næringsdrivende, bl.a.
alle byens handlende. I antal dominerer dog arbejderne, og langt de fleste er ufaglærte. Desuden
finder man en pæn fordeling på de forskellige aldersgrupper. Her bor såvel familier med børn,
forholdsvis mange midaldrende og en del pensionister.
Syd og øst for bykernen var der indtil 1960 marker og et lille beplantet område, som
eksisterer endnu i dag og benævnes "Skoven". Det åbne område er blevet bebygget og
dækker det kvarter, vi har afgrænset som " Det nye kvarter”. Arealet nord for Skoven var
menighedsjord, og en stor del af det blev i 1960 brugt til byggegrund for et privat plejehjem,
"Solgården", i byen kaldet "Hvilehjemmet". Dets facade vender ud mod Lundbyesvej, men i
1970 blev der bygget et dagcenter og 12 pensionistboliger syd for det oprindelige plejehjem.
Langs pensionistboligerne går "Hvilehjemsgaden" (Birkevej), som i årene efter 1970 er blevet bebygget
med parcelhuse. Plejehjemmet er byens største arbejdsplads og beskæftiger 37 personer. Langt
størstedelen heraf er kvinder fra byen, som arbejder deltids som uuddannede sygehjælpere. Folk
omtaler hvilehj emmet med en vis stolthed. Det har skaffet arbejdspladser, de gamle kan blive i
byen, man har fået aktiviteter for de ældre, og bl.a. i kraft af det fik det lille sogn en ny
selvstændig sognepræst.
De eftermiddage, hvor der er sammenkomster for pensionisterne i dagcenteret, ser man
ældre damer med håndtasker spadsere af sted ad byens gader, og tirsdag aften, når KFUM og
K's ungdomskreds holder møde i dagcenteret, er gaden og parkeringspladsen foran tæt besat med biler.
Sydøst for byen ligger den parcelhusudstykning, som i byen kaldes "de nye huse" eller "det
ny". Udstykningen er på 23 byggegrunde, hvoraf 18 er bebyggede og et hus under opførelse. I
kommunens lokalplan er det bestemt, at der kun må bygges fem huse om året i byen, og de folk,
som får byggetilladelse, skal kunne dokumentere arbejdssteds eller anden tilknytning til byen som
f.eks. slægtsrelationer. Ønsker man at få en byggegrund, henvender man sig på kommunen, der
ordner sagen.
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De første huse i kvarteret blev bygget omkring 1970, og de er næsten alle gulstenshuse med
lavt sadeltag i eternit, og de ligger med gavlen ud imod vejen. Disse små lave gulstenshuse
dominerer dette kvarter, hvor husene ligger samlet om to lige gader. Skønt kvarteret er lille, er
der en tendens til, at beboere langs hver gade, opfatter den gade, de bor ved, som en særlig
enhed. Dette skyldes, at folk har bygget og er flyttet ind på forskellige tidspunkter.

”Partier fra Bedsted Lø”. - Billedet er fra 1950-erne. Foto: Papir Paulsen, Haderslev.

Når man ser bort fra plejehjemmet, finder vi en noget anden befolknings-sammensætning i
det nye kvarter end i byens øvrige kvarterer. Her dominerer unge familier med børn. Dog bor
der også nogle pensionister. Det er hovedsagelig tidligere gårdmænd eller husmænd fra sognet,
som har bygget sig et hus her. De midaldrende er imidlertid ikke særligt talrigt repræsenteret.
Også erhvervssammensætningen er lidt anderledes end i resten af byen. Forholdsmæssigt set bor
her langt flere funktionærer end andre steder i byen. Det er enten lærere fra skolen, folk, der
arbejder på plejehjemmet, eller folk, der har stilling i firmaer uden for byen, som hører til denne
gruppe. Der bor dog også i dette kvarter mange arbejdere, men næsten ingen selvstændige. Området er
rent boligområde, og der findes ingen virksomheder, værksteder eller butikker.
Søndag går mange sig en spadseretur gennem byens gader. Sjældnere tager man sig en tur
ud på det åbne land. Det er gerne tilflyttede bymennesker, som under sig den fornøjelse. En
meget yndet rute for søndagsturen går ud gennem det nye kvarter. Herved kan man danne sig
et indtryk af, hvorledes det skrider frem med nybyggerier og haveanlæg. Desuden kan man
derved holde sig orienteret om kommende rejsegilder. Det er nemlig skik, at man forærer bygherren
en lille vimpel, der ved rejsegildet sømmes op på tagkonstruktionen. Tit lægger man turen den ene
vej ad "Kirkestien", der går fra kirken gennem "Skoven" syd om plejehjemmet ud tit parcelhuskvarteret.
Flere al de mindre landbrug i landområdet er i dag nedlagt. Jorden er solgt fra eller forpagtet
ud, og tilbage i husene bor enten de tidligere ejere eller folk, der har et helt andet erhverv end
landbrug. Et af de små husmandssteder ost for b y en har helt ændret udseende, idet der her er bygget
en andels-sostald med fem nye staldlænger. Kun to ejendomme er overtaget af helt unge
landmænd, der driver stærkt specialiseret landbrug.
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Landbrug er stadig det dominerende erhverv i landområdet, men al tabellen fremgår det, der
også bor nogle arbejdere og håndværkere her. Her er kun få pensionister, der alle bor tilbage
på deres tidligere brug. Gruppen al midaldrende er godt repræsenteret i landområdet i modsætning til i
de andre områder i byen. De fleste af disse driver gårde, som de har overtaget efter deres
forældre. I)e er blevet tilbage i byen, mens deres søskende og især deres brødre har måttet flytte.
Blandt de yngre aldersgrupper er en del beskæftiget ved andre erhverv, men der findes som
nævnt også unge landmænd, som nylig har overtaget deres gårde eller ejendomme.
Inden for de enkelte bebyggelsesenheder i landområdet finder man ofte en vis grad al
samarbejde mellem nogle af gårdmændene og ret megen nabokontakt. Relationerne ned til byen er
dog også hyppige. Nogle af kvinderne arbejder på plejehjemmet; andre har en af deres forældre eller en
tidligere nabo boende der eller i en af pensionistboligerne og kommer tit derned på et lille besøg.
Flere af de ældre familiers børn har bosat sig i et hus nede i byen. De skal besøges, ligesom man
også jævnligt skal til købmand eller bager. Flere af gårdmændene er endvidere tilsluttet Indre
Mission og deltager regelmæssigt i møder i missionshuset.

Som nævnt i indledningen er folketallet i Bedsted sogn steget siden 1960. Mellem 1960 og 1965
bosatte familier, der fik arbejde på den nye centralskole eller på det nye plejehjem, sig i byen. En del
unge, som er opvokset i Bedsted, er blevet boende, efter at de har stiftet familie, og endelig er
familier uden for byen flyttet til Bedsted, hvor huse og byggegrunde er billigere end i de større
bysamfund.
Da Bedsted ligger forholdsvis langt fra de større byer i Sønderjylland, fungerer byen imidlertid
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ikke direkte som udflytnings eller boligområde for disse byer. Langt den største del af dem, der er flyttet
til Bedsted, rekrutteres fra andre landsogne i Sønderjylland og i mindre grad fra de sønderjyske
købstæder eller større bysamfund i regionen.
Tilflytningen i de seneste år har bevirket, at der i visse af de områder, vi har delt byen op i, er sket
en forholdsvis stor befolknings-udskiftning. I det nye område er næsten 609-6 af dem, der har bosat
sig der, flyttet til byen siden 1969, og også i det øvrige byområde er halvdelen af befolkningen
blevet udskiftet siden 1960. Langs bygaden bor stadig mange personer, som har boet i Bedsted i
de sidste 30 år. Til landområdet er der sket en stor tilflytning siden 1970, men dog finder vi også
her mange folk, som har boet længe på samme sted.
Blandt de tilflyttede familier er en lille del ældre mennesker, der er flyttet til Bedsted for at bo der
som pensionister, mens en større del er unge eller yngre familier med børn. Denne tilflytning har
bevirket, at befolkningsfordelingen har ændret sig i de seneste år. I 1930'erne og 1940'erne var
der mange yngre og midaldrende familier i byen. Men i 1960'erne og årene omkring 1970 var en
meget stor del af byens befolkning ældre mennesker. På trods af at plejehjemmet er udvidet betydeligt og
har trukket flere ældre til byen, er andelen af unge og yngre familier nu igen i stigning.
Da de store færdselsårer går syd og vest for selve bykernen, virker byens gader som regel ret
øde. Kun i de tidlige morgentimer, og ved 16-17 tiden om eftermiddagen, når folk vender hjem fra
arbejde i bil, er der livlig trafik gennem selve byen. Ellers ser man mest tankbilen fra Hellevad
mejeri, rutebilerne til Agerskov, Løgumkloster og Aabenraa, en lastbil, der laster byggeelementer
ved cementstøberiet og traktorer og lastbiler, der henter foderstoffer ved Møllen.
På den lille plads ved kroen og nede foran mejeriet holder nogle personbiler parkeret. Det er
chaufførerne hos byens vognmand og arbejderne på plasticfabrikken, der er kommet kørende til
arbejde langvejs fra.
For mange i Bedsted er bilen et helt uundværligt transportmiddel. Næsten alle - også mange
af de unge, som lige har fået kørekort - har bil. Bilen bruges ikke kun til udenbys transport. Skal man
til købmanden, til møde i missionshuset, til mode i spejderhuset eller blot besøge én i en anden gade,
tager man hellere bilen, end man går.
Hos købmændene holder mange biler parkeret foran butikken lørdag formiddag. Da er her travlt,
og da bliver der ikke tid til så megen snak med kunderne. Hos købmændene og i mindre
udstrækning hos slagteren og bageren, annonceres særlige lokale arrangementer som håndboldkampe,
fastelavnsfest i pensionistforeningen, dilettant i forsamlingshuset og familiegudstjeneste i kirken
ved opslag på døren. Hos købmanden udveksler man som regel også de sidste nyheder.
Om aftenen virker byen endnu mere tom. Fra mange huse lyser farve-tv skærme ud mellem
gardinerne, der sjældent er trukket for, og røgen fra de mange brændeovne til affaldstrav, giver
aftenluften en særlig lugt. De steder, hvor der ikke er nogen hjemme, eller hvor man venter
gæster, brænder lyset over gadedøren. I den tidlige aften kan man høre en bil starte ved et hus.
Den kører om hjørnet til den næste gade. Man hører en tuden i hornet, eis hoveddør, som smakkes,
lidt snak, en bildør som lukkes, og bilen starter igen. Man henter hinanden, hvis man skal til et
arrangement udenbys, f.eks. et eftergilde efter et bryllup. Ligeledes er det skik, at man
standser op og tager folk med i bilen, når man undervejs til en sammenkomst i forsamlingshuset
møder nogen på den mørke vej derop.
Så godt som alle i byen kender hinanden, og det anses for uhøfligt ikke at hilse på folk, når
man mødes på gaden. Tit stopper man også op og får en lille snak. I den gamle del af byen vender
alle husenes stuevinduer gerne ud mod gaden. Herved får man rig mulighed for at følge med i,
hvem der passerer forbi - og det registreres straks. Man kender hinanden på fornavne. Kun præsten
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og lærerne på skolen samt enkelte tilflyttere omtales med efternavn og da gerne også titel. Kommer en
fremmed til byen og spørger efter Hans Mikkelsen på Rønnevej, kan det være vanskeligt for en
indfødt Bedsted-bo umiddelbart at identificere vedkommende, for det er jo Heise oppe ved
smeden, der spørges efter. Man benytter sig i vid udstrækning ikke af folks døbenavne, men af
sønderjyske omskrevne kaldenavne. Også brugen af egentlige øgenavne forekommer hyppigt i daglig
omtale al folk - ikke så gerne i tiltale. Da bruger man gerne ens erhverv som ekstra karakteristika
sammen med fornavnet.
I hækkene mellem haverne til husene kan man af og til finde ret brede huller. Herigennem
passerer børn, når de skal ind at lege i nabohuset, og de voksne, når de skal ind til naboen for at bytte
avis. Mange i byen holder ''Vestkysten'' sammen med en eller to naboer, og da er det en vanskelig
opgave for avisbudet at holde rede på, hvem der i hver måned skal have avisen først.
Over enkelte al de ubebyggede arealer, som endnu findes i deri gamle bykerne, går et net af stier,
som folk bruger, når de skal skyde genvej til købmanden, dagcenteret eller lignende, ligesom naboer
kan træffe aftale om, at man går over hinandens grund i bestemte ærinder.
Man passerer frit ud og ind ad hinandens bagdøre, som i reglen er ulåste. Plejer man at låse
sin dør, omtaler man det ofte med en undskyldende forklaring om, hvorfor det er nødvendigt.
Et net af mange slags relationer hinder altså de forskellige kvarterer i byen og alle de
mennesker, som bor her - sammen. Næsten alle i byen har et grundigt lokalkendskab, man
følger livligt med i, hvad der sker i byen, og alle kender hinanden al udseende.
Kilde:
• "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer", ved Palle Ove Christiansen. Heri om Bedsted
ejerlav side 329-450. Landsbykommissionen 1980.

Om kirkens urørlige ting og andre indkomster
1.
Bedsted kirke besidder ingen jordejendomme. Dog er herved at bemærke, at gårdmændene Daniel
Hinrichsen i Terp og Martin Peter Jacobsen i Bedsted ere i besiddelse af hver et stykke land eller eng, som bær
navn af kirkens, hvoraf de hver betale 1 Mk. 3 Sk. årlig i jordskyld til kirken, og holde hver sit voxlys på
alteret.
Anmærkning. I det forrige inventar af 30. nov. 1764 findes derom følgende oplysning, som her ordret
optages:
”a) Jørgen Hansen, boelsmand i Terp, har et stykke eng, 12 skår stort, som efter årets lejlighed kan indbringe
3 til 4 læs hø. Samme stykke eng har han frem for sine andre medboelsmænd af lige lod. Det bær navn af
kirkens eng, da deraf årlig gives 6 til Bedsted kirke som jordskyld, så og skal han holde et voxlys på alteret.
Gamle dokumenter eller adkomstbreve til denne sin rettighed har Jørgen Hansen ikke at fremvise, men beretter,
at han som søn efter fader i tredje slægt har besiddet denne rettighed, som det og således er anført i afgangne
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generalsuperintendenten Conradis hovedregister på Bedsted kirkes indkomster, så og i kornpengeregistret i
Bedsted kirkes regnskabsbog anno 1692 og 1698 i de fyrstelige tider, som findes i Bedsted kirkeliste, da hans
farfader Jacob Jessen står anført i samme register for 6 sk. jordskyld foruden sin "a parte" korn- og kopenge,
dog nævnes der ikke, at han har engen for et voxlys til Bedsted kirke. Da boelsmændene i Terp skiftede engen,
fik Jørgen Hansens farfader dette stykke, 12 skar eng, som forlod frem for sine medboelsmænd af lige lod,
hvilket engbrevet udviser, forfærdiget på den kongelige Apenradiske amtsstue, som og er i original i de terper
boelsmænds eje. Dette stykke kirkens eng bliver ikke fæstet på amtsstuen a parte, ikke heller står det a parte
nævnt i hans fæstebrev, men han bekommer dette stykke eng med sine øvrige fordele til stedet.
b) Karen Nisses, afgangne Nis Tøgesens enke, i Bedsted, som beboer et boelsted, 14 otting stort, holder
det andet kirkelys på Bedsted kirkes alter og får derfor godtgjort i sin skat årlig 2 Rdl. 36 Sk., giver og 6 Sk.
til årlig jordskyld, da li otting af samme boelsted i de ældre tider har været kirkens land og eng, men er gjort til
fæste tilligemed den tilkjøbte otting land og eng formedelst vedhængende restancer på den tilkjøbte z otting som
var fæste. Herom findes mere efterretning ved Nis Tøgesens navn på korn- og kopengeregistret samlede, som og
følger her til sagens stadfæstelse copie af Poul Nissens fæstebrev den 15. dec. 17ol. Forbemeldte boelsteder i
Bedsted og Terp, foruden den årlige fastsatte og visse betaling for 2 voxlys på Bedsted kirkes alter, har den
frihed, at de må låne kirkelysene ud til ligbegjængelse, at sætte på ligene i kirken, og tage for hvert kirkelys 3
sk. til den ende holde de og tvende voxlys i de mindre lysestager. Hvorledes de ere komne til denne
rettighed, ved de ikke at gjøre regnskab for. Dog præfereres de kirkelys, som sørgehuse give til kirken, og
sålænge disse ere til og bruges på ligene, må hine cessere og afstå deres rettighed.
Græsset på kirkegården har degnen ret til at høste, men denne ret bortfalder ved næste vakance.
2.
Bedsted kirke besidder ingen skov.
3.
Bedsted kirke besidder heller ingen andre bygninger end kirkebygningen; denne vedligeholdes af
kirkens faste indtægter, og for så vidt disse ikke strækker til, reparteres det manglende på sognet efter
dalersætning.
Anmærkning. Det fornødne angående præstegården og degneboligen findes anført nedenfor under
præstekaldet og degnekaldet.
4.
Bedsted kirke har ingen legater, men den ejer for tiden følgende kapitaler:
1. En obligation på 53 Rdl. 2 Mk., udstedt den 1. maj 1838 af Niels Krausgård i Bedsted med første
prioritet i hans der beliggende kådnersted. Renten er 4 procent årlig. Kådnerstedets nuværende ejer er Peter
Nissen Hansen i Bedsted.
2. En dito på 133 Rdl. 32 Sk., udstedt den 11. dec. 1843 af Søren Martensen i Arndrup med første
prioritet i hans der beliggende inderstested. Renten er 4 procent årlig.
3. En dito på 350 Rdl., udstedt den 6. maj 1857 af Hans Clemmensen i Bedsted med første prioritet i hans i
Bedsted beliggende inderstested. Renten er 4 procent årlig.
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4. En dito på 533 Rdl. 32 Sk., udstedt den 8. dec. 1835 af gårdmand Thomas Hansen i Oster Terp med
første prioritet i hans der beliggende gård. Renten er 4 procent årlig. Den nuværende ejer af gården er
Thomas Hansens søn Hans Sørensen Møller.
Kirkens kapitaler beløber sig altså til 1070 Rdl., som give en årlig rente af 42 Rdl.4 Mk.13 Sk.
Obligationerne opbevares i en liden kiste med 3 låse for, som har sin plads i et skab i kirken.

Bedsted by set fra sydøst, fra Aabenraa - Løgumkloster landevejen. Hele kirken på nær tårnet ses
skjult mellem høje træer. Til højre i billedet ses mejeriet og bageriet. - Den foranliggende mark
er i dag dels beplantet af skov, og dels bebygget med parcelhuse. Foto: ukendt, fra begyndelsen
af 1900-tallet.

5.
Kirken får årlig kvægtiende af kalve og lam, der betales med penge, nemlig for hvert 15. lam 1
Mk., og for hver 15. kalv 2 Mk. 6 Sk. Denne indtægt deles lige imellem kirken og præsten, der fører
kvægtiendelisten, medens kirkeværgerne indkræve tiendepengene inden den årlige specialvisitats.
Kirkens andel af denne tiende har i de sidste år givet en middelindtægt af 3 Rdl. 5 Sk. årlig.
Anm. 1. Ikkun gårdmændene betale kvægtiende. Kådnere, inderster og småfolk ere fritagne herfor,
endskjøndt de betjene sig af boelsmænds græsning og give boelsmændene årlig græspenge for hvert
høved.
Anm. 2. Arndrupperne give ingen kvægtiende til kirken, hverken in natura eller i penge.
Anm. 3. Spæde kalve, som er kjøbte, regnes ikke blandt kvægtiende-kalve, hvad enten den ene
boelsmand kjøber dem af den anden, eller en boelsmand kjøber dem af småfolk og opdrætter dem på
boelsmænds græsning.
Anm. 4. Af føl, grise og bier gives ingen tiende i Bedsted sogn.
Kirken har en fast årlig indtægt af såkaldt ko-, korn- og jordhyre til et beløb af 66 Rdl. 18 Sk.,
hvorover der selvfølgelig haves et register.
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7.
Kirken får intet korn in natura leveret.
8.
Kirken har ingen indtægt af stolestaderne i kirken, ej heller af klokkens ringning, eller af kristentøj
til dåben, eller af ligklæde og ligbøre.

"Panorama fra Bedsted". Set mod nord fra kirketårnet. Man ser midt i billedet den tidligere kirkesti,
hvor i dag firmaet J. B. Møller ligger. Til højre i billedet henholdsvis mejeriet og bageriet med de
to høje skorstene. Huset i forgrunden er det tidligere "jordmoderhus", hvor i dag Svend
Jørgensen bor. Yderst til venstre skimtes længerne af Hans Jessen Hansens gård. Foto: ukendt,
fra 1910-erne eller 1920-erne.

Anm. 1. Kirkestolene siges i det ældre inventar at være fordelte, så at enhver boelsmand vidste,
hvormangt stolestader han skulle have for begge kjøn. Kådnere og småfolk vare og indrømmede
nogle stolestader. Der findes også i præstearkivet en gammel liste over stolestadernes fordeling; men
den er så gammel, at det nu er vanskeligt at finde rede i den. Der er selvfølgelig sket mange
forandringer i sognet siden den tid, mange nye huse ere opførte, lejevåninger indrettede osv. I reglen
ved man nu ikke længer sin bestemte plads; men vi anser det for ufornødent at foretage en ny
fordeling, da alt i denne henseende hidtil er gået til i fred og med god orden. Sognepræsten har en
stol i kirken til sin familie, der, ligesom alle de øvrige stole, vedligeholdes af kirken. Den lille stol
mellem præstekonens stol og fadderstolen bær navn af præsteenkens stol, og benyttes af
præsteenken, når der findes en sådan her på stedet.
6.
Anm. 2. Kirkegården blev i året 1842 udskiftet mellem beboerne, så at hvert sted (gård eller hus) fik
sin begravelsesplads anvist med særegent nummer, hvorover der haves et kort; og i en dertil
anskaffet protokol anfører degnen, hvor hvert lig bliver nedsat på kirkegården. Et stykke jord blev
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ved denne lejlighed udlagt til fattiges begravelse, og desuden et reservestykke. I dette må nu de døde
nedlægges, som henhøre til huse, der ere opførte siden udskiftningen af kirkegården, da pladsen ikke
er tilstrækkelig til at de alle kunne få hver sit stykke. Præstegården har selvfølgelig også fået sin
begravelsesplads anvist på kirkegården. I kirken findes nu ingen begravelser; de ældre gravstene ere
for længe siden borttagne. Den i det gamle inventar omtalte ret for præsten til fri begravelse i kirken
for sig og sin familie, må nu anses som bortfalden.
Anm. 3. For at ringe med klokken ved dødsfald og begravelser, såvel som for at grave og tilkaste
graven, får den ved kirken ansatte graver en vis betaling af de vedkommende, for tiden 4 Mark.
9.
Ved huscopulationer (hjemmebryllupper) får kirken den lovbestemte afgift 9 rd1. 3 mk. 10 sk. som
dens andel af gebyret for bevillingen, der udbetales kirkeværgerne af vedkommende amtstue.
Kilde:
• "Bedsted Kirkeinventarium af 22. okt. 1860". Anden afdeling: Om de urørlige ting og andre indkomster.
Side 8-12.
• Oplysning. Afsnittet er gengivet ordret og i sin helhed.

Klokkeringnings-traditionen
Mange af tidligere tiders traditioner er i vor moderne tid afblegede. Det kan man ikke sige om
klokkeringningen. Dens toner lyder stadigvæk ud over sognet. En virkelig smuk arv fra gammel tid.
Den oprindelige hensigt med klokkeringningen om søndagen var naturligvis at kalde folk til
kirkegang til et bestemt tidspunkt. Vi må jo lige huske, at uret var ikke hver mands eje.
Vi lytter til klokken først og fremmest morgen og aften, ved glæder og sorger og sidst, men ikke
mindst forud for gudstjenesterne. Klangen har sin egen poesi, som ingen helt kan unddrage sig.
Ved første ringning lyder normalt 90 dobbeltslag, som efterfølges af 3 gange 3 enkelte såkaldte
bedeslag. Om søndagen før en gudstjeneste ringes der 3 gange: 1 time før, ½ time før og tredje gang
som indledningen til selve gudstjenesten. Foruden de 3 ringninger bliver der ved de 3 kirkehøjtider
kimet med klokken mellem 2. og 3. ringning. Her er der dog sket en lempelse, idet der førhen også
blev kimet aftenen før.
Også ved guldbryllupper er det skik i sognet, at kime med klokken, når guldbrudeparret
ankommer til den specielle gudstjeneste, der holdes til ære for dem.
Ved dødsfald i sognet ringes der i en hel time mellem kl. 11 og 12, med en pause på 5 minutter
mellem hver ringning. Det er dog kun ved en voksen persons død, at der ringes en hel time. Ved
barnedødsfald ringes kun en halv time.
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Døderingningen er en speciel sønderjysk tradition, der efter dansk lovgivning i virkeligheden ikke
er tilladt. Ringningen meddeler på en smuk måde budskabet om et dødsfald i sognet, og kan derfor
også betragtes som en sidste hilsen til den døde.
Kirkeklokken med dens karakteristiske klang er blevet et fast indslag i vor tilværelse. Den ringer
for os i alle livets afgørende stunder. Vi har hørt klangen så tit, at vi slet ikke tænker over det, når den
lyder. - Hvis man en morgen glemte at ringe med den, skulle folk nok blive opmærksom på, at
klokken ikke havde lydt:
Kilde:
• Meddelelser fra tidligere kirketjenere Magdalene og Hans Toft, Bedsted, januar 1982.

