
Mindeplader i Bedsted Kirke 
Af Leif Krogsgaard, Morup Møllevej 11, 7755 Bedsted 

 
Da jeg en lørdag formiddag i sommeren 1993 
sad på trappen indtil Bedsted Kirke og afskrev 
teksterne på de mindeplader, jeg omtalte i 
årbogen 1993, kom jeg på den tanke, at det måtte 
være interessant for efterkommere af de 
pågældende personer at kende til eksistensen af 
disse minder. Derfor bragte jeg også degnen 
Laurits Christensens anetavle for om muligt ad 
den vej at lede vedkommendes efterkommere på 
sporet, for her igennem at gøre historien mere 
nærværende. Jeg kunne således ikke vide, hvor 
nær jeg i grunden var på vedkommendes sidste 
hvilested, da jeg afskrev teksten på den næste 
plade i rækken, som lyder som følger: 

 

 
 

I stille Fred hviler her støvet af vor til 
Evigheden indgangne Med broder Gaardeier 

Jes Christian Sørensen 
født i Harboøre i Harsyssel d. 9. Februar 1824 
og døde herpaa Ulnits d. 6. Octbr. 1869 i en 
alder af 45 Aar. Den 10. august 1853 indlod 
han sig i Ægteskab med hans nu i Sorgen 
efterladte nedbøiede EnkeAne Marie Christensen 
og Gud velsignede med 1 Søn og 2 Døttre 
der nu sørgende med moderen staar ved en 
elsket Faders Baare. Opfødt hos sine Forældre 
på Lyngholm boede han i Hvidbjerg Sogn i 
flere Aar og blev der beæret med Tillidsposten 
Sogneforstander. Skjønt boende her i Bedsted 

i kun 3 Aar var han også her Sogneraadsmedlem, 
og baade som saadan, samt Mand og Fader 
Nabo og Ven, vandt han ved sit ligefremme 
Væsen Alles Velvillie og Kjærlighed. Ikke 
allene i hans huuslige men ogsaa hos Andre, 
hans Venner vil hans Raad og Daad savnes. 
 
Hist i Evighedens glade Borg 
Hist hvor Saligheden evig troner 
Hist hvor aldrig høres nogen sorg 
Der han lever nu hos sin Forsoner. 
 
Der han hviler nu for jordisk Fliid, 
Der han glædes for jordisk Møie, 
Der engang Gud veed på hvilken tid 
Vi skal see han leve i det Høie. 
 
Fred vi alle Ønske med Dit Leer 
Broder, Fader, Mand vor Taare flyde 
Han i Dig - (ulæselig.) 
Før vi hist med Dig skal Glæde nyde!!! 
 
Fred være med dit kjære Støv! 
Dette minde sattes ham af 
ægteskabelig og barnlig 
Kjærlighed! 
 

 



 
 

 
 
Efter hjemkomsten fra kirken kunne jeg nu 

efterlæse teksterne, og som før nævnt gik 
tankerne på, hvem disse personer var, og om der 
stadig fandtes efterkommere på egnen. Herved 
kom jeg i tanke om, at der på kirkegården lige 
foran indgangsdøren fandtes et familiegravsted, 
hvorpå jeg kunne erindre, at den ene af stenene 
bar navnet Chr. Sørensen Jessen, så hvis dette 
var rigtigt, kunne det jo være en søn af Jes 
Christian Sørensen. For at få dette bekræftet, 

kørte jeg atter på kirkegården, hvorefter jeg 
stilede direkte hen til den pågældende grav. Stor 
var min overraskelse, da jeg ikke alene fik ret i 
min antagelse, men også fandt, at Jes Christian 
Sørensens gravsten stadig var bevaret. Det vil 
sige, at denne mand, der var født i Harboøre 
sogn, og som senere fik sin opvækst på gården 
Lyngholm i Hvidbjerg v. Aa, var stamfader til 
den række af ejere af Morup Mølle Kro, som 
enhver på egnen kender under navnet Jessen. 
Grunden til, at han kommer her til Thy, er som 
før nævnt den, at faderen Søren Jessen i 1826 
køber gården Lyngholm. Senere i livet flytter Jes 
Christian til Bedsted sogn og kommer til at bo på 
gården Ulnits, hvor han jo også ifølge 
mindepladen dør. Som det ses, blev ægteskabet 
beriget med en søn og to døtre, og det er netop 
denne søn Christian Sørensen Jessen, som blev 
den første Jessen på Morup Mølle Kro. Ifølge 
familietradition ved moderens underskrift, da 
han ikke var gammel nok til selv at få 
bevillingen. 

Hvad angår Lyngholm og dens videre 
skæbne, ses det, at efter proprietær Søren 
Jessen’s død i 1860 overtages gården af sønnen 
Jens Jessen Sørensen, en yngre broder til Jes 
Christian Sørensen. Jens Jessen på Lyngholm 
dør imidlertid allerede i 1870, hvorefter dennes 
enke Marie Jessen i 1871 sælger gården. For at 
afrunde dette års artikel om mindepladerne, skal 
det sluttelig nævnes, at der i Hvidbjerg v. Aa 
kirke findes to lignende eksemplarer, som har 



fået lov til at beholde deres oprindelige plads 
inde i kirken. Disse to plader omhandler netop 
broderen Jens Jessen Sørensen og dennes hustru 
Marie Jessen, født Badstue. Set ud fra dette,  

kunne det måske også tænkes, at brugen af 
mindeplader har været forbundet med tradition i 
visse familier. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1994, side 81-85. 
 

 

 


