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Forsidebilledet 

 

viser Bedsted Løgum Station omkring 1928. Den karakteristiske og smukke bygning 
opførtes i 1927 af bygmester Wollesen fra Hellevad efter overarkitekt Seests tegninger. 
En bygning magen 
til blev opført i Hellevad. Foran hoveddøren står stationsmester Hans Martin Jessen. De 
øvrige personer på billedet er ikke identificeret. 
Billedet er taget fra syd og er lånt af L. H. Hansen, Kastvrå. 
 
 
 

Meddelelser 
 

Med et par måneders forsinkelse udsender jeg hermed del niende hefte af "brudstykker 
af Bedsted sogns historie". Det næste nummer (Nr. 10) vil udkomme til foråret 1986 og 
vil blive medfulgt af et tillægsnummer. Hovedtemaet i næste nummer er sognets 
kulturelle liv i alle dets former og heftet vil bl.a. indeholde artikler om missionshusets - 
og forsamlingshusets historie samt en omtale af det liv og de aktiviteter disse huse 
bliver brugt til.  
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Kristeligt Dagblads vugge stod i Bedsted 
 

 

Den 1. okt. 1896 udkom det første nummer af det nystartede ”Kristeligt Dagblad”. 
Initiativtageren var den tidligere gårdmand i Bedsted Christian Benedictsen Kjær, født i Svejlund 15. 
aug. 1856, som søn af gårdmand Jens Esbensen Kjær og Christine Benedicte Møller. I 1879 var han 
blevet gift med Anne Margrethe Petersen (1858-), en datter af gårdmand i Bedsted Christian Petersen 
og Marie Kjestine Rikkelsen.  

Året efter i 1880 købte han gården (bd. 1, bl. 6) på Sivkrovej, men allerede efter 4 års forløb 
opgav han landbruget for i stedet helt at hellige sig gerningen som indre missionær. 

 
Christian Benedictsen Kjær med hustru og barn flyttede herefter til København, men besøgte 

jævnligt sin hjemegn. Under et af disse besøg i Bedsted hos svogeren, gårdmand Hans Jessen Hansen 
fik han ideen, at udgive et kristeligt dagblad. Sagen blev drøftet igennem sammen med andre 
interesserede fra egnen og Christian B. Kjær besluttede sig til for egen regning at udgive bladet. 

 
Fra starten bestod Kristeligt Dagblad af 8 forskellige lokaludgaver med lokale medarbejdere i en 

række byer. Det var et overordentligt stort projekt Chr. B. Kjær her var gået i gang med. Det oversteg 
da også hurtigt hans formåenhed, ligesom lokaludgaverne efter nogle års forløb måtte opgives. 
 

 

Således så forsiden ud på Kristeligt Dagblads første nummer, der 
udkom 1. oktober 1896. Udgiveren var den tidligere gårdmand i 
Bedsted Christian Benedictsen Kjær.  
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Tankerne om et kristeligt dagblad var allerede kommet på tale omkring 1870, men fik forøget 
aktualitet i 1893 efter den såkaldte Harboøre sag, hvor der på havet omkom 49 fiskere fra Agger, 
Klitmøller og Harboøre. Ved en af de efterfølgende begravelser talte den senere formand for Indre 
Mission, sognepræst Carl Moe, som indtil 1885 havde været præst i Harboøre. Han udtalte her bl.a., 
at nogle af de afdøde fiskere ikke havde noget liv i Jesus, og at Herren derfor havde brugt dette 
middel for at omvende de efterladte. 

 
Det førte til nogle skarpe angreb fra især den københavnske presse på Indre Mission og dens 

fortalere. Tanken om et dagblad, hvor man kunne komme til orde uden forvrængning var derfor 
ønskeligt. En ung mand fra Vestjylland, der var grebet af vækkelsen skrev i 1896 til Indre Missions 
førstemand Wilhelm Beck, at, nu måtte der skabes et dansk kristeligt dagblad. Wilhelm Beck var 
positiv overfor tanken, men det blev altså Christian Benedictsen Kjær, der førte ideen ud i livet. 

 
Det blev besluttet at "Kristeligt Dagblad" skulle udkomme regelmæssigt fra 1. okt. 1896, efter at 

der i måneden forud skulle udsendes nogle prøvenumre. Til bladets første redaktører udpegedes 
journalist N. Th. Jerne og pastor Harald Jensen. 

En senere medarbejder Harald Kent skrev engang en artikel i bladet, hvor han brugte følgende 
formulering om bladets start: "Her i det hærgede og omstridte, af tyske gendarmer plagede land, på 
en sønderjydsk bondegård, stod altså Kristeligt Dagblads vugge". 

 

 

Christian Benedictsen Kjær (1856-), der på eget initiativ og for egen 
regning startede udgivelsen af Kristeligt Dagblad, der første gang kom 
på gaden 1. oktober 1896. 

 
 
Kilde: 
• Niels Haukjær: "Kristeligt Dagblad gennem 80 år", artikel i Kristeligt Dagblad, mandag den 13. sept. og 

mandag den 20. sept. 1976. 
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Holms gård i Bedsted, bd. 1, bl. 6 
 

Gården, der i dag ejes af Edle og Laurids Holm, ejedes i 1705 af Asmus Matzen. Han er således 
dens først kendte ejer. Gården hørte til en af byens største, ¾ plov eller 2 ottinger, der i afgifter 
skulle udrede 35 rdl. 29 mark og 6 skilling. 

 
I 1709 får vi nye oplysninger om gården. Den bestod af 20 fag stuehus, lo og stald med 

brandmur i temmelig god stand, samt 13 fag i dårlig stand. Det siges endvidere om gården, at den "er 
bygget for længe siden". 

Besætningen består af 7 heste, 1 føl, 5 køer (heraf ½ kirkeko), 12 ungkreaturer, 14 får og 3 svin. 
Udsæden var 8 tdr. rug, 1 tdr. havre, 1 tønde byg og 2 tdr. 4 skæpper boghvede. 

 
Fra 1743 kendes en gårdhandel, der fortæller at Asmus Matzen og hustru overlader gården til 

svogeren Andreas Petersen efter følgende vilkår: Køberen skal betale 1350 mark lybsk, heraf 675 
mark straks, mens resten med 4 % blev stående i gården. Desuden skulle køberen lade et aftægtshus 
bygge til sælgeren og hustru med tilhørende kålhave.  

Herefter følger en opremsning af det bohave sælgeren tog med sig på aftægt, samt de naturalier den 
nye ejer skulle udrede til dem. Dertil et 8 ugers svin, 1 levende ko samt 3 får. Til koen og fårene skulle 
der være fri græsning og til om vinteren tre vognlæs hø. 

 
Hvis sælgeren ønsker at besøge slægtninge skal der stilles et hestekøretøj til rådighed. Ligeledes 

hvis han skulle til mølle. Ved død tilfalder der køberen mindst 50 mark af boets værdi. Det resterende 
af boets efterladenskaber fordeles efter arverettighederne. 
 

 

Laurids Holms gård i Bedsted by. Den var oprindelig firlænget. I 
stuehuslængen var der krostue og høkerbutik, hvilket bekræftes af de store 
mængder glasstumper, der endnu kan graves frem fra køkkenhaven. 
Luftfotoet er fra 1950-erne og lånt af Laurids Holm. 

 
 

Hvordan det gik Andreas Petersen har vi ingen oplysninger om. Slægten må have afhændet gården, 
for i 1769 hedder ejeren Jesper Christensen. En søn af gårdmand i Kierkegård ved Sædding 
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Christen Jespersen og Maren Michelsdatter. Han har nok overtaget gården engang i 1740-erne og 
kom til at sidde særdeles godt i det, men ved siden af har han sikkert også tjent gode penge som 
kniplingshandler og kromand. (Se mere om Jesper Christensens levnet side 256). 

 
I 1769 var han blevet enkemand. Af tjenestefolk havde han fire karle på 26½, 24, 23 og 18 år 

samt to piger på 32 ¼ og 22 ½ år. På hans gamle dage var det gået ned ad bakke for ham, og der 
synes herefter ikke at have været ret meget tilbage af fordums velstand, da han i 1785 overlader 
gården til sin søsterdatters mand Jep With, en søn af kromand på Sivkro Mathias With og Cathrine 
Jensdatter. Jep With havde dog allerede siden giftermålet i 1773 med Anne Nielsdatter (c1754-
1785) drevet gården. Måske blev besætningen også her ramt af den mund- og klovsyge epidemi, der 
drog hen over sognet.  

Den startede i Terp og bredte sig herfra til Bedsted. I årene 1776-82 får Jesper Christensen indført 
6 lån på gården på i alt 300 rigsdaler og 2800 mark. 

 
Den 31. marts 1785 oprettede han en overladelses- og overtagelseskontrakt til Jep With med 

gård, kåd, hus samt nogle enge han i 1772 havde købt af advokat Lorenzen i Haderslev. Desuden 
samtlige møbler, besætning, stald- og markredskaber og andre "habseligkeiten", dog således, at Jesper 
Christensen beholdt ejendomsretten til sin død. Til gengæld forpligtigede Jep With sig til, at, når 
Jesper Christensen var død, da at udlevere hans klæder og 100 mark til hans brødre og at give hans 
halvsøster Abelone aftægt hendes livstid ud og derefter at give hende en kristelig begravelse. 

 
Skulle overladeren derimod ønske at forlade husholdningen, så er overtageren forpligtet til i stedet 

for aftægt at yde ham 50 rigsdaler årligt, at udbetale kvartårligt med 12 rdl. og 24 skilling. 
 

 

Laurits Holms gård siden 1946. Omkring 1913 blev al gårdens jord solgt fra, og i 1957 
frastykkedes den østlige del af den store have til en parcelhusgrund, hvor Margrethe 
Enemark samme år fik bygget et aftægtshus, som ses i baggrunden. Billedet er lånt af 
Laurits Holm og er fra 1960-erne. 

 
 

Kun 6 år fik Jesper Christensen lov til at sidde på aftægt før han ynkeligt omkom ved gårdens 
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brand 21. maj 1789. Han begravedes 24. maj med udtale og ligprædiken. 
Samme år i nov. giftede Jep With sig anden gang med Hans Jacobsens enke, Anna Christensdatter. 

Med sin første kone fik han 3 børn, men da de alle døde som små, var der ingen til at overtage 
gården. 

 
Dens næste ejer blev Peter Chr. Nissen. Heller ikke om ham haves oplysninger. Omkring 1802 blev 

gården overtaget af Hans Peter Bossen, søn af gårdmand i Alslev Ludolph Bossen og Cathrine 
Margrethe Jørgensdatter. Forinden havde han i nogle år drevet Arndrup Mølle. I 1805 overlod 
han gården til halvsøsteren Cathrine Margrethe (1783-), der i 1802 blev gift med Hans Nissen, der var 
søn af gårdmand i Bedsted Nis Paulsen og Anna Sofie Paulsdatter, 

 
Efter 4 års ægteskab døde Hans Nissen. I 1808 giftede enken sig igen med Peter Chr. Petersen. 

Vielsen fik de foretaget hjemme i dagligstuen. Han var søn af Chr. Petersen og Friderica Amalia 
Henningsen fra Grünholz i Angeln. 
 

Da ingen af deres to børn forblev i Bedsted kom der atter nye folk til gården. Hans Hansen 
var gårdmand fra 1818-44, og søn af Jacob Hansen og Anna Jensdatter i Hejsel.  

I 1837 blev han gift med Caroline Cathrine Toft (1815-1839) fra Terp. Efter hendes død (Grav-
stenen over hende kan endnu ses på kirkegården, se dens tekst side 97) giftede Hans Hansen sig 
igen i 1841 med gårdmand Andreas Carstensens datter i Rørkjær Mette Cathrine (1815-1881). Året 
efter begik han selvmord ved hængning. Forinden nåede han dog at blive far til datteren Caroline 
Cathrine (1842-).  

I 1867 blev hun gift med Hans Chr. Christiansen, en søn fra Sivkro, men han døde få år efter. 
Hun giftede sig derefter med ejeren af Røde Mølle i Rødekro, Hans Jessen Jacobsen. Gården i 
Bedsted stod således uden arvtagere, også selv om enken Mette Cathrine Carstensen havde giftet sig 
igen med Hans Sørensen Møller.  

I 1880 besluttede de sig derfor til at sælge gården til slægtningen Christian Benedictsen Kjær, 
hvorefter de selv flyttede på aftægt hos svigersønnen rå Røde Mølle. 

 
Chr. Benedictsen Kjær stammede fra Svejlund og blev i 1879 gift med Anne Margrethe Petersen, 

en datter af gårdmand i Bedsted Chr. Petersen og Marie Kjestine Rikkelsen.  
 
Kun 4 år sad han som ejer af gården og sælger den nu til Jep Hinrichsen i Terp og Andreas Ewald 

Toft, Arndrup Mølle for en sum på 27.000 Reichsmark. Chr. Benedictsen Kjær var en af 
foregangsmændene da vækkelsen i 1880-erne kom til Bedsted. Han opgav da landbruget og blev in-
dre missionær. (Se mere om ham på side 249-50). 

 
Med Hinrichsen-slægten som ejer af gården var den i en lang årrække forpagtet ud, dog uden at 

alle forpagterne kendes. En tid blev gårdens stuehus også anvendt som skole før man i 1902 kunne 
indvi en ny skolebygning i byen. 

 
Fra omkring 1900-13 boede Jens Kjær Jensen på gården som forpagter. Han var søn af husmand 

Jens Jensen Bade og Elisabeth K. Jensen von Ahlenhede fra Borris sogn. I 1894 blev han gift med 
Augusta Marie Bonde (1872-). De havde en søn Niels (1895-). Senere flyttede familien til Kolding. 
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I 1913 besejles gårdens skæbne. Den førhen så store gård med et jordtilliggende på 61,8 ha blev 

da i småstykker solgt fra på nær et mindre stykke på Bedsted Nørremark. Domænegårds-
forvaltningen overtog 27,8 ha på Østermark, der sammen med de øvrige arealer indgik i den store 
udstykning i årene 1928-32. Af resten fik Franz Hansen, Øster Terp 2,6 ha, Anton Steinwig 0,5 ha, 
Asmus Haugaard 1 ha, Martin Madsen i Øster Terp 0,2 ha, Jürgen Schmidt i Øster Terp 5,6 ha, 
Mathias Eskildsen, Øster Terp 9,3 ha, Peter Haugaard i Bedsted 4,2 ha, Iver Andersen i Bedsted 0,3 
ha, Cecilie Kümmel i Bedsted 4,2 ha, Anthoni Lund og Marquard Marquardsen i Bedsted hver 2,6 
ha.  

Det resterende samt gårdens grundareal på 0,3720 ha blev købt af tidligere gård- og kromand i 
Mårbæk Peter Hansen for 4200 mark. Han var i 1908 blevet gift 2. gang med Anne Kjestine Jensen 
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(1881-). 
 
I 1928 købte postbud Johan Enemark gården. Han kom fra Roost og var i 1911 blevet gift med 

Marie (1876-1971), der stammede fra Sydslesvig. I deres ægteskab fødtes sønnerne Peter og Hans 
Enemark. 

 
Efter en del handlen med gården blev den i 1946 overtaget af de nuværende ejere Edle og Laurits 

Holm, der i en lang årrække drev lillebilforretning. Edle var i perioden oktober 1965 til juni 1981 
postekspeditør. En af stuerne var i den forbindelse omdannet til posthus, ligesom den også en tid efter 
genforeningen blev genanvendt som skolestue. 

 
 

Kilde: 
• Carl Langholz: "Søren Kierkegaards slægtninge i Sønderjylland", artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1953, 

side 17-25. 
• Hans Petersen: "Uddrag af sognefoged Nicolaj Ratenburgs dokument- og indførelsesbog." Side 28-29. 
• Aabenraa amts jordbog for 1709, nr. 496. Amtstuearkivet, Landsarkivet i Aabenraa. 
• Edle og Laurits Holm, Bedsted: Oplysninger om gården samt lån af billeder. 
 
 
 

Om Jesper Cristensens op - og nedtur  

 
Første gang Jesper Christensen omtales i Bedsted er, da han i 1737 blev gift med Ingeborg 

Hansdatter (c1691-1765), en datter af gårdmand i Gravlund, Hans Povelsen og Sinner Hansdatter. 
Bruden er således omkring 45 år og kunne derfor ikke mere føde børn. Måske har Jesper Christensen 
taget hende for pengenes skyld? 

 
Han er dog nok kommet hertil nogle år forinden og som historikeren Carl Langholz mener, her i 

Bedsted blevet tiltrukket af pietismen (se side 277). 
En købekontrakt af 22. apr. 1740 gør ham til ejer af et ½ kåd og den 1. aug. samme år dertil et 

inderstehus med kålhave i Søndergade i Bedsted. Kådnerstedet var på 11 fag og siges at være bygget 
for nogle år siden. 

 
Kort efter, måske omkring 1750, køber Jesper Christensen den føromtalte store 2-ottigsgård (bd. 1, 

bl. 6). Jesper Christensen er således den tids store matador i byen. Hans evner til at lave penge skal dog 
nok også ses i lyset af den efterhånden værende storproduktion af kniplinger han opkøber og 
forhandler.  

Dertil måtte han have kniplepiger, og mange fik han da også trukket hertil fra hans hjemegn. 
 
I 1753 købte han endnu et inderstehus. I dette boede Andreas Johansen til leje. Han tjente i øvrigt 

hos Peter Callesen i Terp. I 1776 får vi oplysning om, at Jesper Christensen sammen med Jep 
Hansen i Terp, Laurits Christensen i Sivkro og Johannes Ratenburg i Bedsted hver havde ¼ part i en 
selvejergård på 15/32 plov gård i Terp, hvoraf afgiften var sat til 18 rigsdaler.  
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Desuden ejede han nu to kåd, hver på 1/24 plov. På disse var skatterne henholdsvis 5 og 6 rigsda-
ler. Hans lejehuse omtales flere gange i kirkebogen. Han synes således at have været en både driftig 
og holden mand. 

 
Ud over at være bonde og kniplingshandler var Jesper Christensen også kromand og høker. Det var 

dog hustruen, der tog sig af butikken. Ved en ikke dateret skrivelse ses, at hun havde 51 mark til gode 
hos 4 kunder. I et andet tilfælde havde hun 14 mark til gode.  

 
Fra 1755 kendes en kgl. forordning om høkerne på landet. Som skik var med disse kgl. 

forordninger blev også denne oplæst fra prædikestolen i Bedsted den sjette søndag efter trin. 
 
I omtalte forordning hed det, at de næringsdrivende i købstæderne og flækkerne på den ene side 

også fremover skal være beskyttede, men på den anden side skal det herefter være landhøkerne tilladt 
at handle med visse varer som landbefolkningen behøvede i det daglige til deres husførelse eller til 
arbejdet i mark og i stald. 

 
De landhøkere, der var forsynede med koncession skal det derfor fremover være tilladt at føre 

følgende varer: 
 

tjære, tran, eddike, smør, ost, fedt, brød, lys, sirup, sæbe, tobak, 
tobakspiber, pibehoveder med låg, høstvogne, vognkæppe, tråd, jernringe 
og andet til reparering af vogne, plove, harver, høforke, plejle, korn- og 
møgskovle, spader, træsko, søm, reb og grimer. 

 
Ovennævnte varer var det kunderne tilladt at købe i små mængder. Skulle man have større 

mængder måtte man til staden. 
 
Som før nævnt tog Jesper Christensen sig af handel med kniplinger. Allerede i 1740 havde 

sognefoged Broder Ratenburg udfærdiget en attest på, at kniplingshandler NN i Bedsted 
medbragte kniplinger, som var forarbejdede i hjemegnen.  

 
Med en sådan attest i hånden kunne man dokumentere at man havde ægte Tønderkniplinger. 

Disse var især efterspurgte og kostbare. Mange småpiger hjalp til fra 6 års alderen med at tjene lidt 
ekstra til familiens underhold. Ofte ses det, at de af samme grund forsømte skolegangen. 

 
Omtalte kniplingshandler NN kan være Jesper Christensen, men byen havde to. Den anden hed 

Niels Petersen. Af herredsfoged Lorenzen blev der i 1754 udfærdiget 2 kniplingsattester med påsat 
stempel for 6 skilling og med påtegning af toldkontoret i Aabenraa. I begge tilfælde forsikrede 
Jesper Christensen under ed, at hans kniplinger blev udfærdiget i Bedsted eller i nærmeste omegn. 

 
Til Mathias Fries solgte han 30 kniplinger. De afgik via en skipper fra Flensborg til Trondheim i 

Norge. Med den anden attest solgte han 33 kniplinger til skipper Peter Mathiesen i Flensborg. 
 
Men på Jesper Christensens gamle dage gik det ned ad bakke for ham. Før 1776 var der ingen 

hæftelser indført i skyld- og panteprotokollen på hans ejendom. Tværtimod ser vi ham flere gange 
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låne penge ud.  
I 1770 lånte han således 250 mark til Friedrich von Saldern i Terp, som to år senere blev tvunget 

fra gården på grund af gæld og kvægpest. Også Jesper Christensen er måske blevet ramt af kvægpest. 
Fra 1776 får han følgende lån indført på gården: 200 mark til Hans Brodersen, Terp i 1776, 200 
mark til Johannes Ratenburg, Bedsted i 1778, 300 rigsdaler til kirken i Bedsted i 1779, 200 mark til 
Thomas Lauritsen Dam, Bedsted i 1779, 400 mark til Johan Fr. Jensen, Tønder i 1780 og 1800 
mark til Lorentz Christiansen, Sivkro i 1782. 

 
Der synes således ikke at have været ret meget tilbage af fordums velstand, da Jesper Christensen 

mæt af dage overlod sin gård til sin søsterdatters mand, som havde forestået dens drift siden sit 
bryllup i  1773. 

 
Kun 6 år fik Jesper Christensen lov til at sidde på aftægt, før han ynkeligt omkom i ildebrand, 83 

år gammel. Et langt og virksomt liv havde da fundet sin bratte afslutning. 
 
Kilde:  
• Hans Petersen: En bearbejdelse af sognefoged i Bedsted Nicolaj Ratenburgs dokument- og 

indførelsesbog. Originalen opbevares hos Anne Margrethe Rühmann, født Ratenburg i Tønder. 
 
 
 

DSB´ s Klosterbane 1927-36 
 

Det var helt klart, at amtsbanens umulige linieføring fra Aabenraa over Løjt og Hovslund til 
Løgumkloster havde en væsentlig skyld i det stadigt voksende underskud. Hvis dette skulle vendes 
måtte det gøres med en ny forbindelse mellem Rødekro og Nørre Hostrup, hvilket i øvrigt var blevet 
foreslået flere gange tidligere. Denne forbindelse ville afkorte strækningen Aabenraa - Løgumkloster 
med 17,6 km og desuden ville det være nødvendigt at ombygge sporene til normalspor. 
 

 

Oversigtsskitse over amtsbanen og den nye DSB-strækning, der delvis blev anlagt langs den tidligere 
amtsbanelinje. Tegningen er udført af E. Hoff og hentet fra P. Thomassens bog: Klosterbanen. 
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Straks efter genforeningen arbejdedes der med nye forslag og det udkast, der blev til lov nr. 74 af 
29. marts 1924 gik oprindelig ud på, at banen skulle bygges som privatbane, men som DSB skulle 
anlægge. Driften skulle overtages af de implicerede kommuner, ligesom disse også skulle 
overtage Bredebro - Løgumkloster og Rødekro - Aabenraa banerne.  

 
Senere ændredes denne bestemmelse dog til, at DSB skulle drive samtlige baner. Oprindeligt var 

det også tanken, at banen skulle videreføres fra Bredebro til Ballum, men det blev hurtigt opgivet. 
 

Afstikningen af den nye linieføring blev påbegyndt 11. juli 1924, og i samme års slutning blev der 
holdt licitationer over broarbejder, stationsbygninger m.v. Lokale bygmestre blev her foretrukket. 
Bedsted Løgum og Hellevad stationer opførtes af bygmester Wollesen, Hellevad, hvorimod 
stationerne i Alslev Kro, Klovtoft og Nørre Hostrup opførtes af bygmester Jacobsen i Bolderslev. 
 

Selve arbejdet på banen påbegyndtes i slutningen af 1925 og da amtsbanen indstillede driften 1. 
april 1926 kunne arbejdet foregå uhindret af trafik. Det blev entreprenør Carl Jensen, der overtog 
jordarbejdet i entreprise. Den nye bane blev for Bedsted sogns vedkommende ændret således, at den 
nu ikke længere kom til Terp. Fra Bedsted gik banen direkte mod Gravlund nord om "Basseklint". 
 
 

 

Entreprenørtoget med anlægsarbejdere ved Smutind i nærheden af Hellevad 
Mølle 1926. Billedet er fra Thomassens bog Klosterbanen, side 16. 

 

 

Klosterbanens anlæg var et af de letteste anlægsarbejder på grund af et "skikkeligt" terræn. Det var 
ikke nødvendigt at opføre viadukter eller større vejbroer. Kun tre småbroer over vandløb, hvoraf den 
ene var over Bolbro Bæk ved Basseklint. 

Arbejdslønnen var 4 kroner om dagen, men da der under anlægsarbejdet udbrød strejke øgedes 
lønnen til 5 kroner. 

 
Banestrækningen Rødekro - Løgumkloster blev i alt 27,34 km lang, og byggedes med 32 kg 

skinner pr. meter. Skinnerne tillod en maksimalfart på 70 km/h. Denne hastighed havde man dog 
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betænkeligheder med. Banen blev kun indhegnet mod privat grund og anlagt med ubevogtede 
overskæringer, og derfor betragtede man i teknisk henseende banen som uindhegnet.  

Oversigtsforholdene var heller ikke altid lige gode. Der blev ved en del private veje anbragt led. 
Disse forhold bevirkede, at man kun ville tillade en maksimal hastighed på 45 km/h. 

 
Af de 73 overkørsler i niveau på strækningen var de 49 private og af de 24 offentlige fik kun 1 

bevogtning. Banen blev ikke forsynet med telegraf, kun med en enkelt telefonforbindelse. 
Vedligeholdelsen foregik efter banevagtsystemet. 7 banevagter blev fordelt på 3 flyvende kolonner 
med faste stationer i Rødekro, Bedsted Løgum og Løgumkloster. Til banevagtsformændene 
opførtes tjenesteboliger. 

 
Da anlægsregnskabet afsluttedes i 1930 var der brugt 2,074 mio. kroner. Til sammenligning skal 

nævnes, at der på finansloven oprindelig var blevet afsat i alt 2,9 mio. kroner. 
 
Pressen blev inviteret med på en introduktionstur den 1. okt. Toget udgik fra Aabenraa og 

trafikinspektøren for de sønderjyske statsbaner A. J. Joest, Aabenraa fortalte om den nye bane og dens 
fine og nye materiel som man ventede sig meget af. DSB havde ofret næsten 400.000 kr. til 
motorlokomotiver og personvogne. 

 
På indvielsesdagen den 2. okt. 1927 afgik toget med ca. 100 indbudte personer med trafikminister 

Stenballe og DSB’s generaldirektør Andersen Alstrup i spidsen. Overalt var der pyntet med flag og 
guirlander på stationerne undervejs, men kun med et beskedent fremmøde, nok fordi befolkningen 
ikke rigtigt var blevet informeret om tidspunktet. Nogle dage senere bragtes et indlæg i avisen fra 
en lærer i Hellevad, som syntes, at "Perles" modtagelse i hans by havde været både kold og tør. Han 
følte derfor trang til at give den "nye ægte perle" nogle gode ord med på vejen. "Vi ønsker Perle alt 
godt, gode folk og gode varer at køre med og god olie til at parfumere landet". 

 

 

Stationsbygningerne blev betegnet som kønne og tiltalende med deres 
hvide gesimser og røde mursten. Tegningen til stationsbygningen i 
Bedsted blev udført af DSB’s egen arkitekt K. T. Seest og opført af 
bygmester Wollesen, Hellevad. Værelserne var ret små, men med gode 
udenoms bekvemmeligheder. Der var elektrisk lys overalt, men ikke 
indlagt vand. Lige uden for vaskehuset lå vandpumpen med direkte 
adgang fra køkkenet. Billedet er fra omkring 1935. 
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Banens officielle start blev 3. okt. Der var stor tilfredshed med de nye takster, for de var blevet 
nærmest halveret. Nu kostede en billet fra Løgumkloster til Aabenraa kun 1,80 kr. mod 3,70 kr. med 
den gamle amtsbane, men så fik man også en længere tur for pengene. Turen op over Løjt land tog 
3-4 timer. Med den nye klosterbane slap man med en rejsetid på ca. 5 kvarter. 

 
Køreplanen for den nye "Klosterbane" betød en stor forbedring for Løgumkloster og byerne øst 

for, idet der nu var skabt gode forbindelser med hovedbanen Fredericia - Padborg samt mellem 
Rødekro og Aabenraa. 
 

I årene 1927-30 kørtes der 5 daglige togpar på strækningen Rødekro - Løgumkloster og 2 togpar 
på strækningen Løgumkloster - Bredebro. Et forsøg på at stimulere rejselysten blev gjort i 1930, idet 
der fra 15. maj indsattes et damptog-par Aabenraa - Bredebro med ret nyt materiel og med både 2. 
klasses og 3. klasses vogne. Alle de øvrige tog havde ellers kun 3. klasse. 

 
I 1932 bortfaldt togene på delstrækninger. Der kørtes nu som før 5 togpar på hverdage og 6 på 

søn- og helligdage. Fra 15. maj 1933 forsvandt "det fine tog" (damptoget) på grund af for ringe 
benyttelse i forhold til driftsomkostningerne. Fra 1934 gennemførtes et tog fra Tønder via 
Løgumkloster til Aabenraa, men ikke i modsat retning. 

 
Den stadigt faldende trafik og sparebestræbelser medførte, at der i Klosterbanens sidste driftsår 

kun kørtes 4 togpar på hverdage og 5 på søn- og helligdage. 
 

 

Den ny Klosterbanes første køreplan. DSB´s køreplan af 2. oktober 1927 
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Det var dog oprindelig ikke med stor begejstring DSB var gået med til at anlægge og drive 
Klosterbanen. Fra alle sider var man klar over - ja selv under rigsdagsforhandlingerne - at banen 
ikke ville kunne svare sig.  

Allerede i 1923 var biltrafikken ved at blive en alvorlig konkurrent til banerne. Når det alligevel 
blev vedtaget at anlægge Klosterbanen og tilmed som statsbane, skyldtes det dels nationale hensyn 
og dels ønskeligheden af at lette opdyrkningen af egnene langs banen. Det blev anset som en 
mulighed, at banen kunne komme til at virke som kulturbane. Men at udviklingen ville gå så hurtig 
havde man nu alligevel ikke drømt om.  

 
En af ulemperne ved at sende varer med tog var, at man alligevel ikke kunne levere dem direkte til 

modtagerne. Det kunne fragtbilerne. Sammen med de forbedrede veje og den begyndende 
privatbilisme var de små baner dødsdømte. 

 

En opgørelse foretaget af transportagenturet viste, at fragtbilerne i 1930/31 havde besørget 28,6 % 
af det afsendte stykgods. Af ca. 23.000 stykker afsendt levende dyr tog bilerne 93,7 %. 

 

 

Den sidste køreplan for Klosterbanen. DSB’s køreplan af 6. okt. 1935. 

 
 
I 1931/32 var Klosterbanens indtægt ca. 133.000 kr. og driftsudgifterne ca. 275.000 kr. - altså et 

rent underskud på ca. 142.000 kr. Med forrentning og afskrivning kom beløbet meget tæt på 300.000 
kr.  

Ingen så nogen muligheder for, at der fremover kunne bringes balance i regnskabet. Der var to 
muligheder, enten at indføre store besparelser og forenklet drift eller helt at nedlægge banen. Man 
valgte det sidste og banen blev totalt nedlagt fra 15. maj 1936. 

 
Kun knap 9 år fik banen lov til at eksistere. Denne sørgelige rekord blev kun overgået af en anden 

dansk jernbanestrækning, nemlig Hvalsø - Frederikssund strækningen, som blev anlagt i nov. 1928 og 
lukket samtidigt med Klosterbanen. 

 
I hele sin levetid slap Klosterbanen for driftsstandsninger på grund af vejrliget. Der meldtes heller 

ikke om driftsulykker eller uheld på selve banen, hvorimod sammenstød med vejtrafikken ved over-
skæringer var uundgåelige her såvel som på andre baner. 

 
Nedlæggelsen foregik i stilhed. Da det sidste tog var kørt blev der enkelte steder tømt et 

afskedsbæger. Ellers vakte Klosterbanens endeligt ingen opsigt. 
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En af de første DSB-damplokomotiver, der indsattes på strækningen 
Bredebro - Løgumkloster. Litra Dj 96, Århus 1926. Billedet er taget af Emil 
Ebbesen og hentet fra bogen "Klosterbanen" af P. Thomassen side 9. 

 

 
Man fattede nu igen interesse for rutebilerne, og atter blev det Aabenraa Automobilselskab, der 

oprettede en rute ligesom den midlertidige i 1926, men mere om dette senere. 
 

 

 

"Ledet er af lave". Billedet viser hvor skinnelegemet tidligere lå i nærheden af 
Hellevad Mølle. Billedet er taget af P. Thomassen i 1965 og er hentet fra hans 
egen bog "Klosterbanen", side 47. 

 
 
 
Kilde: 
• P. Thomassen: "Kloster Banen". 1982. Side 1-50. 
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Forvarsel om statsbanetoget 
 

 

Gårdmand Peter N. Haugaard (1867-1934), Bedsted så en dag et lys i retningen af Basseklint. 
Han undrede sig naturligvis over hvad det kunne være, og senere forstod han, at det måtte have 
været et forvarsel, da det senere viste sig, at statsbanelinien kom til at gå der hvor han havde set lyset. 
 
Kilde: 
• Andreas J. Haugaard, Bedsted. 
• "Løgumkloster Studier 2", side 66 meddeler, at der i Løgumkloster kendes endnu 2 beretninger angående 

varsler om en kommende jernbane. 
 
 
 

Bedsted Løgum Station 
Klosterbanen havde følgende stationer: Rødekro, Nørre Hostrup, Hellevad, Klovtoft, Bedsted 

Løgum, Alslev Kro, Løgumkloster, Ellum og Bredebro. 
 
Fra Klovtoft station drejede banen næsten stik vest på mod Bedsted. Lige før Sivkro passeredes 

Arnåen over en mindre bro. 16,7 km fra Rødekro lå Bedsted Løgum station. 
 

         

 
 

 

Bedsted Løgum Station i 1927. En elektriker oppe i masten er ved at lægge 
strøm ind til stationen. Huset til venstre er tjenesteboligen for banevagten. 
Yderst til højre skimtes taget af fattiggården (æ armhus). Billedet er taget mod 
vest og findes på jernbanemuseet og hentet fra P. Thomassens bog 
"Klosterbanen", side 33. 

  



 264 

Tilnavnet "Løgum" havde stationen fået nogle år i forvejen for ikke at blive forvekslet med 
Bedsted Thy i Nordjylland. Stationsbygningen her var helt mage til den i Hellevad, en hovedbygning 
med lidt lavere sidefløje. 

 
Stationsmesteren i Bedsted var i hele perioden Hans Martin Jessen, og da banen blev nedlagt i 

1936 var han nær pensionsalderen. Af samtlige stationer på strækningen blev Hellevad og Bedsted 
Løgum forsynet med krydsningsstationer med centralbetjente signaler og indgangssporskifter. 
Krydsningssporet var 180 meter og dertil et læssespor på ca. 70 meter. Desuden var der ved stationen 
siderampe, kreaturfold og svinefold med tragt. På stationen var der installeret tjenestetelefon, men 
ikke offentligt samtaleanlæg. 
 

 

Bedsted Løgum station set fra sydvest i 1930. Foran bygningen ses i midten 
stationsmester Hans Martin Jessen (1870-) omgivet af sine 2 banevagter, 
hvoraf den ene hed H. P. Andersen. Hans Martin Jessen var født i Bov 
sogn. I 1897 blev han ansat ved de tyske baner, først i Padborg. Fra 1912-22 
var han overportør i Sønderborg. Fra 1922 ansat i Nårup på Fyn, hvorfra han i 
1927 ved banens åbning kom til Bedsted. Han betegnedes som en stræbsom 
og pligtopfyldende mand. 

 

 

Bedsteds opland var ringe. I hele Bedsted sogn boede kun 700 indbyggere. I Bedsted var der 
kirke, præstegård, skole, 3 købmandsforretninger, mejeri og postekspedition. Øster Terp bidrog dog 
med en ligeså stor andel af stationens trafik. Derimod var der ikke meget at hente i Gravlund, 
Mårbæk og Arndrup. 

 
Hele det tidligere banelegeme gennem Bedsted by, der tidligere blev benævnt som "Jernbanegade" 

eller "Stationsvej" hedder nu i dag officielt Lundbyesvej. 
Fra Bedsted Løgum station drejede banen i en lang kurve mod sydvest indtil den nåede Alslev 

Kro. Ved Basseklint passeredes en nyopført bro over Bolbro Bæk. 
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Sådan så billetterne ud den gang. En tur fra København til f. eks. Bed-
sted kostede 12,50 kr., som det fremgår af billetten. Helt til Løgum-
kloster var prisen 12,90 kr. Billetten til højre er en 3. klasses billet fra 
Bedsted til Flensborg. Billetterne er hentet fra Thomassens bog side 
35. 

 
Trafiktallene var lidt mindre end tallene for Hellevad. I 1929/30 solgtes fra Bedsted station 

10.374 billetter. I 1930/31 ankom 1924 tons vognladningsgods og samme driftsår var stationens 
indtægter 22.847 kr.  

I 1927/28 afsendtes 818 stykker levende dyr, men ellers var tallene for afsendt gods påfaldende 
små. Tallene for de enkelte regnskabsår fremgår af nedenstående skema: 

       Bedsted Lø 
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Kilde: 
• P. Thomassen: ”Kloster Banen”. 1982. Side 1-50 
• L. H. Hansen, Kastvrå: oplysninger om driftstallene for Bedsted Lø Station i brev af 5. sept. 1976  
 
 
 

Ansøgning om trinbræt i Gravlund 1927 

Ved ethvert baneanlægs projektering indsendtes der som regel ansøgninger fra beboere langs 
banen om anlæg af holdepladser udover de planlagte. Ved Klosterbanens projektering var man dog 
ikke særligt plaget af ansøgninger, fordi amtsbanen næsten havde vænnet folk af med at køre med 
tog. 

 
Der indkom dog en ansøgning. Midt i november 1927 modtog DSB’s generaldirektorat en 

skrivelse med 38 underskrifter fra beboerne i og omkring Gravlund. Den blev indsendt af sognefoged 
Mathias Brodersen, Øster Terp, og af skrivelsen fremgår det, at man ønskede et trinbræt oprettet i 
nærheden af enkefru Abrahamsens ejendom i Gravlund, hvor der tidligere havde været 
Amtsbanestation. Ansøgningens ordlyd fremgår af det følgende: 

 
Gravlund, den 29. okt. 1927  

Generaldirektoratet for Statsbanerne i København! 

Undertegnede ansøger herved om på den nyanlagte statsbane Rødekro – Løgumkloster, 

at måtte få et trinbræt i nærheden af det sted, hvor banerne passerer enkefru Abrahamsens 

ejendom i Gravlund, hvor den tidligere Amtsbanestation Gravlund har været. Arealet fra 

den tidligere amtsbane, som går mod syd lige op til amtslandevejen agtes så benyttet som 

vej eller gangsti, så der vil blive god lejlighed til for alle beboere i byerne Mårbæk og 

Gravlund at komme med toget. Sådan som forholdene er for tiden, er der for langt til 

stationen i Alslev Kro eller i Bedsted, så enten benyttes rutebilen Skærbæk-Løgum-

kloster-Aabenraa eller også hestekøretøj, når vi skal til vor nærmeste handelsplads i 

Løgumkloster. 

Hvis dette vort andragende bevilges, er der stor sandsynlighed for, at rutebil-

kørslen Skærbæk-Løgumkloster-Aabenraa bliver indstillet til gavn for statsbanernes 

økonomiske drift. Yderligere henledes opmærksomheden på, at der i Bedsted sogn 

tidligere har været 4 amtsbanestationer, men nu kun 1 statsbanestation, hvorimod der i 

Hellevad sogn også har været 4 amtsbanestationer, men nu alligevel har fået 

statsbanestationer både i Hellevad og Klovtoft, så håber vi, at vort ønske vil blive opfyldt, 

når vi nu andrager om et trinbræt ved enkefru Abrahamsens ejendom i Gravlund. Desuden 

bemærkes, at et skolebarn fra enkefru Abrahamsen i Gravlund hver dag skal gå til 

Bedsted station for at komme med toget til Aabenraa. 

 

Så følger de 38 underskrifter. 

Underskrifternes rigtighed attesteres 

herved.  

Øster Terp, den 10. nov. 1927 

Mathias Brodersen 

Sognefoged for Bedsted. 

 
Generaldirektoratet afgiver svar 4. april 1928: Afslag. Grund: Der kan ikke forventes nogen 

nærtrafik af betydning. 
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Kilde: 
• L. H. Hansen, Kastvrå: Oplysninger om Klosterbanen samt kopi af ansøgningen i brev af 5. sept. 1976. 
 
 
 

Sognereguleringer i 1500-tallet 
 

To Løgumbreve, fra henholdsvis 1521 og 1529 omtaler et par sognereguleringer. Af det første 
fremgår det, at ”Alslev og Vester Højst skal give deres tiende til Løgum kirke og præst som fra arilds 
tid. Derimod skal byen Visbjerg fra denne dag blive til Bedsted kirke og præst og levere deres tiende 
dertil”. 

 
Nu skulle man jo have ventet at sagen var afgjort, men 8 år senere dukker den op på. ny. Der sluttes 

her et forlig, hvorved klostret, "først for Guds skyld og dernæst for velbyrdig mand, mester Claus 
Gjordsens, vor nådige herres kansler og andre dannemænds bøns skyld, er der sluttet forlig, hvorved 
klostret nu tillader, at Alslev og Vester Højst fra nu af og til evig tid skal ligge til Højst kirke. Klos-
tret skal dog have halvdelen af tienden af Sønden- og Norden Åen, af Busholm, Alslev og Vester 
Højst. Kirken og præsten i Højst skal have den anden halvdel. 

 
Alslev og Vester Højst ligger endnu den dag i dag i Øster Højst sogn, hvorimod det aldrig synes at 

være blevet til noget med den regulering, hvorved biskop Iver Munk i Ribe i sit brev henlagde Vis-
bjerg til Bedsted sogn. Visbjerg synes hele tiden at have hørt til Løgum sogn. 

 

 

Kilde: 
• "Scriptores Rerum Danicarum". Løgumbogen. 1834. Side 31. Bd. 8. 
• C. H. Friis, Løgumgård: "Fra Løgum sogn. Kirke og sogneforhold i middelalderen", artikel i sønderjysk 

månedsskrift 1932, side 129-131. 
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Barved Syssel 
 

En endnu større inddeling end både lenet og herredet var syslet. Vort tilhørsforhold i den 
henseende var Barved Syssel, der foruden Sønder - og Nørre Rangstrup Herred bestod af Gram -, 
Haderslev -, og Frøs Herreder. 

 
Ordet syssel er let at forklare. Det betyder gerning eller arbejde. Det kendes endnu i den 

sønderjyske dialekt, "at sysle" i betydningen gøre sit arbejde. I den oprindelige betydning 
sandsynligvis benyttet om den person, der har haft det betroede hverv, at skulle have overopsynet 
med et bestemt område. En nøje parallel til dette træffes i det engelske ord shire, der er identisk med 
det oldengelske ord scir, der betyder gerning. 

 
Det må betyde, at syslerne er af endnu ældre dato end herrederne. Måske indført af en dansk 

konge i vikingetiden. Fra Danmark er sysselinddelingen ført til England. Oprindelig var det endda 
kun en jysk inddeling, som senere blev tilpasset det øvrige Danmark uden for Jylland, da 
sysselnavnene her giver indtryk af at være senere efterligninger af de jyske. 

 
Barved syssel udgør sammen med Ellum - og Isted Syssel hele det syddanske område, men hvor 

de to sidste sysselnavne er kendte lokaliteter, så har man ikke kunnet finde en lignende lokalitet for 
ordet Barved. Navnet betyder utvivlsomt nåleskov, og det er derfor nærliggende at tro, at det er den 
store Farrisskov, der har givet navn til Barved Syssel. Den tidligere forklaring om, at Bjert skulle have 
givet sysselet navn kan da helt afvises. 

 
Sysselinddelingen er i vore dage helt ude af brug. Kun i navne som f. eks. Vendsyssel eller 

Hardsyssel finder vi navnet bevaret som et levn fra gamle dage. 
 
Ligesom herrederne havde også syslerne deres sysselting. At fastslå disse steder i Barved Syssel 

er en vanskelig sag, da der intet stednavn er bevaret, der med sikkerhed kan lede os på sporet. Men 
måske har tinget bl.a. været henlagt til Tirslund, da man her foruden Tingstedgård træffer på navnet 
Sisselholm, der også andetsteds har vist sig at minde om den plads, hvor et sysselting kan have været 
afholdt. 

 
 

Kilde: 
• O. Nielsen: "Bidrag til oplysninger om sysselinddelingen i Danmark". 1857. 
• Poul Johs. Jørgensen: "Dansk Retshistorie". 1940, side 241-43. 
• H. V. Gregersen: "Toldsted ved Hærvejen". 1978. Side 206. Ang. tolkningen af ordet Barved. Gregersen 

gør dog opmærksom på, at hans forklaring står for egen regning. Hans tolkning af ordet Barved er dog 
den hidtil bedste. 
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Ind- og udpendling i Bedsted 1979 
Af Gudrun Gormsen 

 
Der sker en vis indpendling til arbejdspladser i Bedsted. Kun smedeværk-

stedet, automekanikerværkstedet samt til dels murerne skal bruge faglært 
arbejdskraft. Handelsbanken samt Sparekassen har brug for kontoruddannede 
folk, og det er da også karakteristisk, at der netop til de nævnte foretagender 
alene sker indpendling fra større byer som Løgumkloster og Tønder. Hele 
indpendlingen sker dog hovedsageligt inden for et relativt lille geografisk felt. 

Sammenligner vi  dette bil lede af indpendlingen med udpendlingen 
fra Bedsted, tegner der sig nogenlunde det samme mønster, om end det 
geografiske felt, man pendler indenfor er større. 

I ca. 40 % af de erhvervsaktive husstande i byen arbejder husstands- 
overhovedet uden for Bedsted, men kun i 8 ud af de 129 erhvervsaktive 
husstande pendler begge ægtefæller. Kun 1/5 af dem, der pendler, har 
arbejdet andetsteds i Løgumkloster kommune. Det er endvidere karakteristik 
at funkt ionærer  og faglærte  arbejdere ,  samt  de kvinder, der pendler, 
skal køre længst til deres arbejdsplads. Det skyldes, at de virksomheder, 
der rekrutterer denne form for arbejdskraft i større stil, primært er placeret i 
de større byer. De faglærte arbejdere, som har deres job i de små byer i 
landdistrikterne er fortrinsvis håndværkere, der arbejder som svende, 
mens de ufaglærte arbejdere, der arbejder inden for det samme område, 
hovedsagelig er murerarbejdsmænd, chauffører (hvoraf en del  kører 
tankbil for mejerier) og folk, der har arbejde i grusgrave eller ved vej- og 
andre anlægsarbejder. 

 

 

 
Afstanden mellem bolig og arbejdsplads er dog generelt  vurderet  ikke 

stor,  og i  Bedsted regner mange først denne strækning for lang, hvis 
man skal køre over 35 km. I alle de husstande, hvorfra der pendles, har 
man bil. Dog har enkelte, der arbejder i samme by, sluttet sig sammen, 
om at skiftes til at køre med hinanden til arbejdsstedet. 

En bil er en nødvendig forudsætning for at have arbejde udenbys, idet 
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det er umuligt at benytte offentlige transportmidler til at komme til og fra 
arbejde.  

Serviceniveauet med hensyn til offentlig transport er blevet bedret 
betydeligt, efter at det sønderjyske kollektive trafiksystem blev indført for 
godt et år siden. Nu er der flere relativt  gode daglige forbindelser til  
henholdsvis  Løgumkloster ,  Agerskov og Rødekro/Aabenraa. De 
forskellige busliniers afgangstider er samtidig koordineret, således at 
hvis man skal på tværs af de direkte linier, og derfor må skifte til andre 
busforbindelser, er der ikke længere først en lang ventetid, hvor linierne 
mødes. 

Skal man f.eks. til Aabenraa eller Løgum kloster for at ordne 
forskellige ærinder, kan det lade sig gøre at tage rutebilen, uden at der er  de 
hel t  s tole  gener  forbundet  der  med. 

 

 

 
Kun er busforbindelserne om aftenen meget dårlige, men da klarer 

man sig i reglen, når man ikke har bil, ved at skaffe sig kørelejlighed 
med andre. Skal ældre mennesker f.eks. besøge slægtninge, bliver de 
hentet af disse, og skal man til et møde eller en fest, hvor også andre 
fra byen deltager, er man i reglen på forhånd orienteret om, hvem der 
skal  med, og da skorter det  ikke på tilbud om kørelejlighed.  

Unge, der tager på diskotek i  Løgumkloster lørdage eller  fredage, 
fylder i reglen deres bil  op med kammerater,  eller  de slutter  sig sam-
men om en taxa hjem. 

Ska l  man der imod begynde  på  s in  arbejdsplads i Løgumkloster 
kl . 7 om morgenen, er det udelukket at tage bussen, idet den første bus 
fra Bedsted til Løgumkloster først  går kl .  8.40, og efter arbejdstids 
ophør er der ofte lang ventetid og spildtid, før der er  busforbindelse 
tilbage til  Bedsted. Netop disse problemer i  forbindelse medtransport 
t il  arbejde bevirkede, at  de fire kvinder, som har været ansat på 
plasticfabrikken, opgav de jobs, de havde på virksomheder i bl.a. 
Løgumkloster og Hellevad til  fordel  for et  arbejde i  Bedsted. For det 
første havde de ikke alle kørekort. Desuden skulle deres mænd bruge 
familiens bil til at komme frem ti l  deres  arbejdspladser,  og 
kvinderne  var  så  a fhængige  af ,  a t  skul le  hentes  og br inges el ler  
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udsat  for  evt .  a t  skulle cykle 10-15 km i blæst og kulde for at komme på 
arbejde. 

 
For kvindernes arbejdssituation spiller de lokale transportmæssige 

forhold altså en meget stor rolle. De kvinder, som i øjeblikket er 
arbejdsløse på grund af indskrænkningen i produktionen på plastic-
fabrikken, og for hvem det er vanskeligt at finde nyt arbejde, risikerer at 
miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis de skulle få anvist andet 
arbejde udenbys, fordi de på grund af de transportmæssige vanskelig-
heder er stærkt forhindrede i at kunne modtage det. 

 
Kilde: 
• Fire Landsbyer ved Palle Ove Christiansen. En etnologisk rapport om nutidens livsformer. Angående 

Bedsted: Gudrun Gormsen, afsnit 4, side 401-404. Landsbykommissionen 1980. 
 
 

Dagbladenes udbredelse 
 
Det første danske blad i Sønderjylland blev startet i 1838 af købmand Peter Chr. Koch i 

Haderslev. Bladets titel var "Dannevirke". I 1856 udkom "Flensborg Avis". Disse to blade var i en 
årrække enerådende i landsdelen, men efter overgangen til tysk herredømme i 1864 gik det stærkt 
med nye avisudgivelser. 

I Aabenraa startede redaktør H. P. Hanssen 1. okt. 1879 det upolitiske blad "Hejmdal". Nogen tid 
efter udkom et par lokaludgaver af Flensborg Avis under navnene "Vestslesvigsk Tidende" og 
"Aabenraa Avis" fra 1890. Desuden havde Aabenraa også fået to tysksprogede aviser: "Neuer 
Apenrader Anzeiger" og "Apenrader Zeitung". I 1906 gik de sammen under titlen "Apenrader 
Tageblatt". 

Men også andre aviser så i den tyske tid dagens lys. Dagbladet "Vestkysten" startede i 1917. I 
Løgumkloster udkom "Løgumkloster Zeitung", der i 1920 blev omdøbt til "Løgumkloster Avis". 
Udgivelsen af dette blad standsedes ved nytårstid 1921, men genudkom senere som ugeavis som vi 
kender det i dag. 

"Haderslev Stiftstidende" udsendte en lokaludgave i Aabenraa under titlen "Aabenraa Amts 
Avis". Disse aviser blev i 1950 overtaget af det københavnske blad "Berlinske Tidende", der 
herefter udgav en konservativ sydjysk udgave under navnet "Jydske Tidende". 

 
Samme år i sept. 1930 startede et nyt blad: "Hovedblad for Sønderjylland". Fra 1942 fortsatte det 

som amts udgaver, men nu under navnet "Sønderjyden". Nævnes skal også "Aabenraa Social-
Demokrat" og den tysksprogede avis "Der Nordschleswiger". 

Mange af ovennævnte aviser fandt vej til læsere i Bedsted sogn, men de fleste af dem led i 
tidens løb og især i 1950-erne og 1960-erne, den såkaldte bladdød. Aviser som "Dybbøl Posten", 
"Dannevirke" og "Hejmdal" blev overtaget af Jydske Tidende, der i dag sammen med vestkysten er 
de to altdominerende dagblade i området. 

Ved en nærmere undersøgelse af hvilke aviser der læses i Bedsted sogn var der i følge Dansk 
Oplagskontrol i 1978 - 45 husstande, der holdt dagbladet Vestkysten. Det svarer til en 
dækningsprocent på 15,7 %. Oplysninger fra Bedsted Posthus samme år angående de øvrige aviser 
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gav følgende resultat: Jydske Tidende ca. 75 stk, Kristeligt Dagblad ca. 10 stk og Der 
Nordschleswiger ca. 5 stk. 

 
Kilde: 
• Niels Hansen: "Pressen i Sønderjylland efter Genforeningen". Artikel i bogen "Kulturelle forhold i 

Sønderjylland 1920-42". Udgivet af dagbladet Dannevirke og Sprogforeningen. 1943. Side 173-207. 
• Postmester Edle Holm, Bedsted: Oplysninger om de enkelte dagblades oplag omkring 1978. 
 
 
 

Søren Kierkegaards slægtninge i Bedsted sogn 

Studerer man i de gamle kirkebøger for Bedsted sogn fra 1700-tallet opdager man at mange af de 
deri nævnte personer stammer fra egnen omkring Ringkøbing Fjord. 

 
Den mand, der frem for nogen trak så mange efter sig til Bedsted sogn var Jesper Christensen, som 

ved en nærmere undersøgelse viser sig at være i slægt med filosoffen Søren Kierkegård. 
Stamfaderen hed Christen Jespersen (c1673-1749). Han fik sandsynligvis en af de to kirkegårde i 

Sædding i fæste ved sit giftermål med Kirsten Pedersdatter (c1666-1704). Senere blev han gift 2.g 
gang med Maren Michelsdatter. 

 
I de to ægteskaber fødtes 9 børn. 4 af dem døde som små og 2 forblev i Sædding, der ligger 3 mil 

sydøst for Ringkøbing. De hed Anders Christensen (1715-1783) og Peder Christensen (1712-1799). 
Sidstnævnte blev far til Michael Pedersen Kierkegård (1756-1838) og farfar til Søren Kierkegård 
(1813-1855). 

De resterende 3 børn havde man i lange tider ikke kunnet finde. Nu viste det sig at de alle tre var 
flyttet til Bedsted sogn, hvor de havde bosat sig og senere også døde. Det var Apelone Christensdatter 
(1704-), Michel Christensen (1708-) samt Jesper Christensen (1706-1789), der var den eneste af de 
tre der giftede sig. 

De efterfølgende sider omhandler Jesper Christensen samt de personer han trak til Bedsted sogn. 
Artiklen, der er skrevet af Carl Langholz gengives her med enkelte udeladelser: 
 

Bedsted kirkebog meddeler, at Jesper Christensen og Ingeborre 
Hansdatter af Gravlund blev copulerede mandag d. 7. juli 1737, og at 
”Ingeborg, en datter af afgangne Hans Povelsen, boelsmand i Graulund, 
og Sinner Hansdatter, en ægte datter af Hans Nielsen, boelsmand i 
Heisel i Rapsted sogn” døde d. 17. juli 1765 og begravedes d. 21. juli i 
sit alders 74. år. ”Hun var i ægteskab med Jesper Christensen, 
knippelkræmmer, boelsmand og kromand i Bedsted i 26 år, men efterlod sig 
ikke Livsarvinger.” 
 
Jesper Christensen var således den eneste af de tre søskende fra Kirkegård, der kom 
til Bedsted, som blev gift. Hans hustru hørte til en af egnens udbredte slægter. 
(Meddeleren af dette nedstammer således fra en fætter til hende), og hun har 
åbenbart også været et godt parti, som bragte ham penge til at købe en gård for. 
Ellers havde han nok heller ikke taget hende, for hvis man skal tro på 
aldersopgivelsen ved hendes død, var hun 45 år, mens han var 31 år, da de 
blev gift. De kunde da naturligvis ingen børn få. Men fire år før sin hustrus død 
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fik den da 55-årige Jesper Christensen et barn med sin tjenestepige Kirsten 
Rasmusdatter, født 22. februar, døbt 1. marts 1761 og kaldet Maren. Søndag 
den 12. april måtte de to syndere stå åbenbare skrifte. Pigen måtte betale 3 
mark lybsk. Barnefaderen havde fået kongelig dispensation de dato 
Jægersborg d. 30. marts 1761 med kondition at betale 1 Rigsdaler til 
tugthuset i Slesvig, men betalte alligevel 3 Mark lybsk til præsten, 
”endskønt han havde kongelig dispensation”. Barnet døde imidlertid et 
halvt år efter og blev begravet den 12. september. Ingen af de tre søskende 
efterlod sig da livsarvinger. 
 
Ikke så lang tid efter denne begivenhed har Jesper. Christensen så vel taget 
en brodersøn til sig, Christen Pedersen, fra Kirkegård. Han var født 13. 
oktober 1751 som ældste søn af Peder Christensen og Maren Andersdatter i 
Sædding efter Bedsted kirkebogs opgivelser, men først døbt 26. nov. 1752 
ifølge Sædding kirkebog. Allerede 15. sept. 1771 afgik denne unge mand 
imidlertid ved døden og begravedes på Bedsted kirkegård tre dage efter, kun 
en snes år gammel. Det er denne farbroder til Søren Kierkegaard, om hvem 
Barfod fortæller, at han døde ung hos en farbroder i Sønderjylland. 
 
I Stedet for tog Jesper Christensen nu en anden slægtning fra hjemstavnen til 
sig, nemlig søsterdatteren Anne Nielsdatter fra Hanning sogn, der ifølge 
aldersopgivelsen ved sin død må være født ca. 1754. Hun var datter af 
gårdmand Niels Madsen i Aarup og Maren Christensdatter fra Sædding. 
Sidstnævnte må være Christen Jespersen Kierkegaard og Maren Michels-
datters 9. barn døbt 18. marts 1722 i Sædding; hun er imidlertid ikke 
medtaget i listen over deres børn i Hardsyssel Årbog 1939 eller i 
Slægtsbogen fra 1941. Da vielsesregistret for Hanning sogn først begynder 
1794, kan datoen for Niels Madsens og Maren Christendatters vielse desværre ikke 
fastslås. 
 
Jesper Christensens unge søsterdatter blev 20. november 1773 viet i Bedsted 
kirke til den 33-årige Jep Matthiesen With fra Sivkro, og han overtog nu 
onkelens gård. Hermed var der knyttet en ny forbindelse med nogle af 
sognets gamle og ansete slægter. Jep With var søn af kromand Mathias With 
til Sivkro (1687-1755) og hustru Cathrine Jensdatter fra Bedsted. 
Faderen, der var fra Vamdrup, var måske en slægtning til Johannes With 
(1751-1818), sognepræst i Bedsted 1782 til 1818, Søn af Matthias With, der 
var præst i Notmark, og gift med en datter af Carl Wiborg, der var præst i 
Bedsted fra 1745 til 1782. Moderen var en søster til Christian Jensen (1710-
1769), en af pietismens kendte skikkelser som slotspræst i Fredensborg. Jep 
With og Anne Nielsdatter fik tre børn: 
1. Jesper Christensen With, f. 7. sept. 1774, hjemmedøbt 8. sept. og fremstillet i 
kirken 23. oktober. Blandt fadderne var den gamle ”bedstefader” Jesper 
Christensen, for hvem det sikkert har været en stor dag, da et medlem af 
hans slægt tog hans fulde navn i arv. Desværre døde det skrøbelige barn 
allerede 4. nov. samme år og blev begravet 13. nov. - Derfor fik den næste søn 
også navnet Jesper. 
2. Jesper Matthiesen With, f. 15. dec. 1775, hjemmedøbt 16. dec. og 
fremstillet 26. dec. Blandt fadderne var hans onkel, bolsmand, kromand 
og kniplingskræmmer Laust Christensen Holdt i Sivkro (1740-1794), gift 
med hans faster, Catharina Margrethe With (1736-1799). Også denne 
søn må være død ret ung, men hvornår ses ikke i Bedsted kirkebog. 
3. Matthias Christian With, f. 10. nov. 1783, døbt 16. nov. - død 8. maj 1785, 
begravet 16. maj. 
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En måned før, den 9. april 1785, døde moderen og begravedes den 17. 
april, kun 31 år gammel. Hendes mand, Jep Matthiesen With døde 30. juni 
1805, 65 år gammel, uden børn. 28. nov. 1788 var han blevet gift 2. g. med 
Anna Christensdatter, datter af bolsmand Christen Hansen og Maren 
Pedersdatter i Hynding, Rabsted sogn, samt enke efter Hans Jacobsen i Tønder. 

 
Efter Anna Nielsdatter fulgte to søskende fra Hanning sogn til Bedsted. 
1795 den 8. april døde og den 14. april begravedes Mads Nielsen, en ægte 
søn af afgangne Niels Madsen, fordum bolsmand i Aarup og Maren 
Christensdatter sammesteds, var ugift, æt. 33 år 5 måneder, altså født ca. 
1761. 
1786 den 24. januar blev ungkarl og småmand (= inderste) Hans Jessen, 
en ægte søn af afgangne Jes Andersen og Anne Marie Rasmusdatter i Muspyt 
(Hellevad Sogn), copuleret sin pige brud, Maren Nielsdatter i Bedsted, en 
ægte datter af afgangne Niels Madsen og Maren Christensdatter i Aarup i 
Jylland.  
Dette ægtepar fik et barn døbt i Bedsted: Nis Jessen, født og hjemmedøbt 20. 
okt. 1788, fremstillet i kirken 25. søndag efter trinitatis; blandt fadderne var 
Jep With og Paul Matthiesen, begge slægtninge. Derefter synes ægteparret 
at være forsvundet fra Bedsted Sogn, idet de ikke nævnes mere. 
 
Men Jesper Christensen trak endnu flere til Bedsted sogn fra Bølling 
herred, hvoraf i hvert fald nogle var lidt fjernere slægtninge. Man kan 
næsten tale om en invasion af folk fra Bølling herred i Bedsted. 
Blandt disse var Maren Jespersdatter, datter af bolsmand Jesper Nielsen på 
Kjærgaard i Skjern og Anna Kirstine Christensdatter fra Bølling. Hun blev 
gift 1. g. 15. okt. 1774 med Karsten Nielsen, f. ca. 1744 - d. 12. april 1782, 
småmand i Bedsted, søn af bolsmand Niels Karstensen og Kirsten 
Jensdatter i Hellevad. Anden Gang blev hun gift 19. april 1784 med 
enkemand og småmand Jesper Pedersen i Bedsted, søn af bolsmand 
Peder Jespersen og Cathrine Jacobsdatter i Maarbæk. 
En anden kvinde fra Bølling herred og sogn var Else Mortensdatter 
Præstegård, f. ca. 1741 - d. 21. april 1787 i Bedsted, ugift. 
Endvidere trak Jesper Christensen to kusiner på mødrene side til Bedsted. 
Hans førnævnte moster, Kirsten Michelsdatter fra Vig i Bølling sogn, blev 
17. maj 1716 viet i Bølling Kirke til Anders Christensen, gårdmand i 
Sønderby, Stauning sogn, hvor han døde 1747. Dette ægtepar havde i hvert 
fald to døtre, som kom til Bedsted: 
1. Kirsten Andersdatter, død og begravet 17. og 23. januar 1803 i Bedsted 
(Alderen opgives til 93 år, hvilket næppe er korrekt, da hun så skulle 
være født ca. 1710, 6 år før forældrenes vielse; Stauning kirkebog 
begynder imidlertid først 1723). Hun blev gift 31. okt. 1754 i Bedsted med 
Peter Petersen, f. ca. 1724 - d. 17. dec. 1772, halvkådner i Bedsted, søn af 
halvkådner Peter Hansen og Anna Petersdatter. Lassen sammesteds. De 
efterlod en datter, Anna Kristine. 
2. Mette Andersdatter, død og begravet 29. august og 3. sept. 1783 i 
Bedsted. (Alderen opgives til 58 år, hvilket heller ikke er korrekt, da 
Anders Christensens datter Mette blev døbt sammen med tvillingsøsteren 
Johanne i Stauning Kirke den 14. dec. 1727). Hun blev gift i Bedsted 23. juni 
1757 med Mathias Poulsen, f. ca. 1732 - død 20. juni 1806, bolsmand og 
kromand i Bedsted, søn af bolsmand Poul Nissen og Elisabeth 
Mathiasdatter Hessel, sammesteds. Moderen var datter af degnen Matthias 
Hansen Hessel (1656-1742) og Elisabeth Clausdatter (1661-1724), som 
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altså var datter af præsten Claus Petersen (-1689) og Herlich 
Carstensdatter (Schmidt). Hun nedstammede således fra de kendte 
sønderjyske præsteslægter Monrad og Fabricius. Matthias Poulsen og Mette 
Andersdatter efterlod sig 4 børn: Poul, Anders, Hans og Elsebeth 
Christine. Gennem deres efterkommere lever endnu slægtninge af Søren 
Kierkegaard i Sønderjylland, således familierne Brodersen, Højrup og 
Møller i Bedsted Sogn. 
 
En tredje datter af Anders Christensen og Kirsten Michelsdatter i Stauning 
var måske Else Andersdatter, gift med Christen Pedersen, husinderste i 
Sønderby, Stauning Sogn. Dette ægtepar havde også to døtre, som kom til 
Bedsted: 
1. Elisabeth Christensdatter, død og begravet 4. og 8. maj 1804 i Bedsted, 
69 ½ år gammel,  altså født ca.1734. Aldersopgivelsen behøver dog ikke at 
være korrekt). Ugift. 
2. Mette Christensdatter, død og begravet 6. og 15. januar 1792 i Bedsted, 
51 år og 2 måneder (altså født ca. 1740). Var ugift, men efterlod sig en 
uægte datter, Kirsten, som hun havde avlet med Nis Petersen i Langelund i 
Agerskov Sogn. 
 
En Søn af Christen Pedersen og Else Andersdatter  var måske Peder 
Christensen, kådner i Stauning, gift med Karen Christensdatter. Dette ægtepar 
havde ligeledes to døtre, som kom til Bedsted: 
1. Sidsel Pedersdatter blev 18. januar 1800 viet i Bedsted til Laust Diedrichsen 
Møller, søn af husinderste Diedrich Jensen Møller og Birret Maria 
Laustdatter i Skads. 
2. Anna Pedersdatter, f. ca. 1777 - d. 23. februar 1827, blev 12. april 1806 
gift i Bedsted med Broder Ratenburg, f. 28. August 1763, d. 3. marts 1836, 
bolsmand i Bedsted, søn af bolsmand Johannes Ratenburg og Bodil 
Nicolaysdatter, sammesteds. De efterlod sig 5 børn, som sikkert har 
efterkommere endnu. 
 

 

Søren Kierkegaard, tegnet af H. P. Hansen i 1853. 
 
Alt i alt er der kommet 15 personer fra Bølling herred til Bedsted i tidsrummet fra 
ca. 1737 til ca. 1806, fordelt over tre generationer. Størsteparten af disse er 
kvinder. Måske er de begyndt som kniplepiger, hvilke der var en hel del af i 
Bedsted. At det er den rige kniplingskræmmer Jesper Christensen, der som en 
magnet har trukket sine fattige hjemstavnsfæller og slægtninge til sig, synes 
ganske afgjort. 
Hvorfor og hvordan er Jesper Christensen nu kommet til Bedsted helt 
deroppe fra Sædding? - Ja, derom kan man kun gisne. Vestjyderne har jo 
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alle dage været besjælet af en mægtig vandrelyst. De hjemlige kår var for 
trange. Ude i verden vinkede fremgangen efter dem. Mange slog sig på 
handelen. Andre søgte som høstarbejdere ned til de store vestslesvigske enge, 
som afdøde pastor H. M. Nielsen har vist os i en artikel i dette månedsskrift, 
og ikke få blev hængende hernede. Det vestjyske islæt i den sønderjyske 
befolkning ventes nu snart at få en udtømmende behandling, hvortil denne 
artikel også kan betragtes som et lille bidrag. Hvem ved, om ikke Jesper 
Christensen er kommet for at slå græs i Randerup enge? - Efter at have fundet 
hvile i troen under sit ophold som huslærer hos morbroderen i Løgumkloster, 
hvor han stiftede bekendtskab med pietismens første talsmand i 
Nordslesvig, den unge præstesøn Enevold Evald fra Højst, virkede Hans 
Adolf Brorson nu som præst i sit fødesogn Randerup fra 1722 til 1729. 
Lad os da tænke os, at den tyveårige Jesper Christensen fra Kirkegaard i 
Sædding er kommet herned netop i disse år.  
Religiøst anlagt, som hele slægten var, er han blevet grebet af den unge præsts 
varme forkyndelse. Her, hvor han kom ind i så rigt et liv, ønskede han at 
blive. Men da hans kære præst flyttede til Tønder, hvor de første af hans 
dejlige salmer blev til, flyttede Jesper Christensen til Bedsted, hvor 
præstens broder Nicolai var præst. Også her fandtes der et rigt 
menighedsliv, som den unge vestjyde ret kunde trives i. Da Nicolai Brorson 
så, efter i mange år at have udøvet en velsignelsesrig virksomhed i det 
sønderjyske landsogn, 1735 blev kaldet til at være slotspræst på 
Frederiksborg, blev han efterfulgt af Rasmus Mönich, hvis søster var gift 
med Christian Jensen fra Bedsted, den tidligere omtalte slotspræst på 
Fredensborg, hvis søstersøn senere blev gift med Jesper Christensens 
søsterdatter. Også Rasmus Mönich, som virkede her i sognet i ti år, hørte til 
den nye fromhedsretning. Bedsted sogn var i det hele taget et af hovedcentrene for 
den slesvigske pietisme. Hvorom alting er, Jesper Christensen kan næppe have 
undgået at blive inddraget i denne Bevægelse. 
At han syndede mod det sjette bud, behøver ikke at afkræfte denne antagelse. Også 
hans brodersøn - den herrnhutisksindede Michael Kierkegaard - kom som bekendt 
få måneder efter sin første hustrus død i forhold til sin tjenestepige (Ane Lund), 
som så blev hans kone og moder til de to højtbegavede sønner, Peter Christian og 
Søren Kierkegaard, en synd, som pinte ham og hans sønner meget alle dage. 
Ligesom Michael Kierkegaard synes Jesper Christensen at have angret sin synd, 
eftersom han ville give præsten de sædvanlige tre mark for sit ægteskabsbrud, 
endskønt han havde kongelig dispensation, en forseelse, som for øvrigt var 
menneskeligt undskyldelig, når man betragter den store aldersforskel mellem ham 
og hans kone. 
 
På sine handelsrejser med de vestslesvigske kniplinger har Jesper Christensen 
sikkert ofte besøgt sine kære slægtninge hjemme i Vestjylland. Her har han da 
vidnet for dem om det rige liv, han var kommet ind i dernede i det slesvigske, de 
har lyttet forundret og er blevet vakt ved hans ord. De, der endnu ikke havde eget 
hus og hjem, søgte ned til ham. Og de, der blev tilbage, er måske søgt hen til Peder 
Wedel, præst i Stauning fra 1722 til 1738, søn af præsten i Døstrup, ætling af 
Anders Sørensen Vedel og Hans Tausen, ungdomsven af brødrene Brorson og 
Nicolai Brorsons efterfølger som slotspræst på Frederiksborg, derefter til Andreas 
Balslev, hans efterfølger i Stauning fra 1738 til 1787, de to betydeligste 
repræsentanter for pietismen på egnen der, og senere hen måske også til den herrn- 
hutiske Jens Bering, præst i Skjern fra 1761 til 1792, således som biskop 
Ammundsen har formodet. En at disse slægtninge, Michel Graversen i Andbæk, 
blev desuden gift med en at de tre troende piger fra det forjættede land, som var 
kommet derop. En lige Linje kan da trækkes fra det Brorson’ske miljø til det 
Kierkegaard’ske. 
 



 277 

Nedenstående oversigt viser nogle betydningsfulde påvirkningslinje, en slags 
åndelig stamtavle. 

 

 

 
 
Kilde: 
• Carl Langholz: "Søren Kierkegaards slægtninge i Sønderjylland", artikel i Sønderjydsk Månedsskrift 1953. Side 17-

25. 
• Oplysninger om Søren Kierkegaard (1813-1855): Født i København, som søn af klædehandler Michael Pedersen 

Kierkegaard (l746-1838) - Faderen opgav 40 år gammel sin forretning efter at have tjent en anseelig formue for at 
hellige sig religiøse studier. Sønnen arvede sin fars maniodepressive sind og fik dertil en pietistisk opdragelse. Som 
barn lærte han logisk tænkning. 1841 tog han magistergraden på en afhandling om begrebet ironi. Herefter 
påbegyndte han et langt og stort forfatterskab med bl.a. "Enten-eller" (1843), "Stadier på livets vej" (1845), "Kærlig-
hedens gerninger" (1847), "Indøvelse i kristendommen" (1850). - Til hans forfatterskab hører også 11 bind breve 
og dagbøger, der uddyber hans filosofi. Hans mange værker benyttes den dag i dag i en verdensomspændende 
Kierkegaardforskning. (Lademanns leksikon, bd. 9). 

 
 
 

Søren Kierkegaards far var fårehyrde i Terp! 
 

Jesper Christensens brorsøn og Søren Kierkegaards far Michael Pedersen Kierkegaard skal også 
som dreng en tid have opholdt sig i Bedsted sogn, hvor han efter sigende skal have været fårehyrde 
i "æ døjte" vest for Øster Terp. 

 

 

Søren Kierkegaards far og mor Michael Pedersen Kierkegaard og Ane Lund. 
Portrætmalerier ved F. C. Camradt. 
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Kilde: 
• Aage Brodersen, Ribe: Meddelelser af 13. nov. 1983. 
• Supplerende oplysning: Ifølge optegnelser om Søren Kierkegaards slægt fortælles bl.a. at faderen havde en stor 

søskendeflok. Alle måtte hjælpe til med at tjene til føden. Michael Pedersen Kierkegaards pligter var også at vogte 
fårene på heden ved Sædding, og han måtte således tilbringe dagene alene ude i hedens øde og ensomhed og i al 
slags vejr. En dag brast det da også for ham. Ensomheden, regnen og kulden blev ham for meget, så han gik i rette 
med Gud. Fra toppen af en høj knyttede han sine hænder mod himlen og forbandede Gud, at han nænnede at lade et 
lille ulykkeligt og hjælpeløst barn lide sådan uden at komme det til hjælp. Denne forsværgelse mod Gud pinte 
Michael Pedersen Kierkegaard resten af sine dage. (Emanuel Skjoldager: Søren Kierkegård og mindesmærkerne. 
1983, side 13-15). 

• Angående Søren Kierkegaards mor: Se T. Bundgaard Lassen: ”Brande Sogns Historie”, 2. del. 1975. Side 319-324. 

 

 

 

Ligsten i Nerballegårds have 

I den sydlige ende af haven tilhørende gårdmand, Hans Jürgen Meyer, Nerballegård i Øster Terp, findes en 
ligsten, 80 cm X 120 cm med følgende indskrift: 
 

Du rose som endnu vokser 
Lad være en erindring om din 
Egen dødelighed det herunder 
Hvilende støv af gudfrygtige 

og dydzirede jumfru 
MAREN JEPPESDATTER 
af Terp som er fød d 6 aug 

1757 og døde 1779 d 21 marts 
da hun havde fuldendet 
hindes korte dage med 
21 år 32 uger og 2 dage 

 
Maria udvalgde 

Den gode part som 
Ej skal tages fra 
Hinde. Luc.10 

 
Bag ved stenen er plantet en hængepil. Et sagn fortæller, at pigen var tjenestepige på gården. Hun var 
kommet "galt af sted", hvorfor hun af skam begik selvmord ved drukning i et ved gården nærliggende 
vandhul. Hun blev derfor begravet i haven, da man i sådanne tilfælde ikke kunne forvente kirkens 
deltagelse. 
I kirkebogen står der dog, at Maren Jeppesdatter døde 21. marts 1779 af svindsot. Ved hendes udtale 
benyttedes Apoc. 14.4 og ligprædikenen blev holdt over Joh. 8.51 
 

Hvordan de faktiske omstændigheder virkelig har været omkring pigens død og begravelse, og 
hvorfor stenen ligger i haven vides ikke. I øvrigt var Maren Jepsdatter ikke tjenestepige, men datter på 
gården, hvilket følgende oversigt viser: 



 279 

 

 

 

 

Stenen i haven ved Nerballegård. Foto: H. Haugaard, oktober 1983. 
 
 
 
Kilde: 
• Hanne Meyer, Øster Terp: Oplysninger af 20. okt. 1983. 
• Kirkebøger for Bedsted sogn. 
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Sagn om bjergfolk i Mårbæk 
 
”På en gård i Mårbæk var der mange vætter. Bjergfolket kom tit og lånte et og andet i huset. 

Engang kom der en lille mand og lånte en saks af pigen på gården. Dagen efter var der bryllup og 
hun fik lov til at se den herlighed. ”Men så snart du ler, får du ikke mere at se”, sagde den lille 
mand.  

Næste dag så pigen også vætterne komme og gå ned i en høj tæt ved gården. Hun gik hen og så 
ned i den, og der var en stor herlighed. Men som de bedst sad, blev et par af dem uenige, og da 
sprang en anden, som sad omme bag bordet op og ville over og skifte lyd imellem dem. Han 
havde pigens saks bundet ved siden i stedet for en sabel, og da han sprang op på bordet, stødte 
saksen imod, og den kom således til at stikke ham i det ene lår. Pigen kunne da ikke bare sig for at le, 
og derfor fik hun intet mere at se”. 

 
Kilde:  
• Bengt Holbek og Iørn Piø: ”Fabeldyr og Sagnfolk”. Politikkens forlag 1967. Side 123.  
• Evald Tang Kristensen: ”Danske Sagn”. 1892. Heri bind 1, nr. 290.  

 
 
 

Sagn om de underjordiske i Svejlund 

Det skete, at de underjordiske i Svejlund bad om hjælp til f.eks. barsel eller bryllup, til at bage, 
koge eller brygge. 

Til gengæld kunne højfolkene hjælpe menneskene, og de gaver, som de gav dem i hænde havde 
specielle egenskaber eller var af særlig kostbart materiale. Den i 1922 afdøde folklorist Nis Callesen, 
Lerskov fortæller følgende hændelse: 

”En mand kørte engang til stads (Aabenraa). Da han kom forbi Svejlund Bjerg råbte han op mod 
bakken: ”Smed mig en le og skriv på den, hvad den skal koste, så betaler jeg, når jeg kommer 
tilbage!” 

 
Da han om aftenen kom til Svejlund Bjerg, lå der en le, og der stod skrevet, hvad den skulle koste. 

Endvidere stod der, at den hverken skulle slibes, hares eller stryges, og at ingen andre end manden 
selv måtte slå med den. 

 
Skomager Grangård i Hellevad har en gang fortalt Nis Callesen, at han som dreng engang var 

oppe i Svejlund Bjerg for at tøjre heste, og da hørte han, at der blev smedet med to hamre inde i 
bjerget”. 

 
Kilde: 

• Peter Hansen, Hellevad: ”Småglimt fra Hellevad sogn”. 1980. Side 21-22. 
 
 
 
 


