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Byremse 
 
 

Om Bedsted sogn findes der en byremse, der første gang ses trykt omkring århundredeskiftet: 
 

"Tærp de ær en goi by, 
Bejjstej legge let i ly, 
i Siverkro skjænker di for æ gææst, 
i æ Møll mål di for æ bææst, 
di Andrup' er har djært behov, 
Måbæk er en ussel kov, 
i Grawlund tælle di pææng," 

 
 

Remsen er meget interessant, fordi den indeholder den stedlige talemåde. Den er også geografisk 
udformet, man starter i Øster Terp i nordvest og fortsætter med solen rundt og ender med Gravlund. 

 
Der bliver desuden i remsen sagt noget morsomt og træffende om forholdene i sognet, om 

landsbyernes størrelse, jordens bonitet, om armod, velstand og gæstfrihed, altså. slet ikke så lidt om 
sognet i en remse på bare 7 linier. 
 
Kilde: 
• E. Tang Kristensen: "Jydske Folkeminder". Bind 9, nr. 323. 
• J. Fausbøl: "Minder fra Agerskov". 1910. Side 77. Fjerde linie lyder her: "I æ møll' der mål de med de 

bæst" (dygtigste). Sjette linie lyder: "I Mårbæk gør de inne sjov". 
• Sønderjysk Månedsskrift 1928. Side 44-45. 
• August F. Schmidt: "Danmarks Byremser". 1957. Side 176. 
• kov: Et lille begrænset område (kommer af ordet alkove). 
 
 

Kirkestatistik for 1980 
 
 

Døbte:  5 drenge 
7 piger 

   
  Konfirmerede: 10 drenge 
    8 piger 
 

Ægteviede:   5 par 
 

Døde:  13 mænd 
17 kvinder 

 
Begravede:  11 mænd 

4 kvinder 
 
Kilde: -  
• ”Kirkebladet for Bedsted sogn”". Februar 1981. 



 32 

Kirkegade i Bedsted omkring 1915 
 
 

 

Gadeparti i Bedsted: Kirkegade set mod nord. Man lægger mærke den mudrede vej og 
vejtræerne. Midt på vejen helt i baggrunden ses en flok køer. I forgrunden en flok børn. 
Af huse ses fra venstre mod højre: Sørensens manufakturhandel og kroen. I 
baggrunden Friedrichsens høkerbutik, æ sprøjthus og i højre side skimtes bager 
Petersens bageri. Billedet er fra omkring 1915. 

 
  

 

Parti af Bedsted. Kirkegade set mod syd. Til venstre ses Hybschmanns 
købmandsforretning og Jes Bødevadts mejeri. Til højre det lille hvidkalkede 
jordmoderhus foran kirken. Billedet er fra omkring 1915. 

 
 



 33 

Bebyggelsen i sognet gennem tiderne 
- landsbyernes alder, deres navne og betydning 

 
 

Der findes ingen historiske eller arkæologiske efterretninger, der kan fortælle os, hvornår de 

første mennesker kom til Bedsted sogn. Et fund af en rensdyrtak-okse ved Fogderup i Ravsted sogn 

viser dog, at der allerede for omkring l0.000 år siden levede rensdyrjægere på egnen. Hvorfra de er 

kommet, ved vi ikke, men de kom antagelig sydfra i takt med isens tilbagesmeltning. 

 

I de følgende årtusinder var der fastlandstid, dvs. at Jylland, f.eks. var landfast med England. 

Landet havde hævet sig; det havde ligefrem lettet sig for vægten af de vældige ismasser, der førhen 

havde dækket det. Endnu lå der dog indlandsis oppe i det centrale Skandinavien. 

Herefter fulgte en tid med et mildt og fugtigt klima, der bevirkede at hele landet blev skovklædt. 

Vandstanden i de omkringliggende farvande steg derved til omtrent det nuværende niveau. 

Den befolkning, der var her, ernærede sig ved fiskeri eller som jægere, og de boede ved de åbne 

farvande langs kyster og fjorde, men senere også inde i landet langs de daværende åløb. 

 

Fra den såkaldte "Gudenåkultur" (ca. 4000 f. Kr.) er der således fundet spor af 3 bopladser på 

den sydlige side at Arnåen mellem Arndrup Mølle og Arndrup by. Derudover er der i tidernes løb 

overalt i sognet blevet fundet en masse stenredskaber og potteskår, der på denne måde fortæller os 

at stenalderfolket har levet her på disse kanter. 

 

Omkring 2000 f. Kr. startede stenalderens folkevandring. Der kom nu folk sydfra, der gjorde sig 

til herre over den befolkning, der levede her i landet. De medbragte en kultur, der var højere, som 

f.eks. geden og tamhesten og stenredskaberne erstattedes gradvis af bronze. Tiden er ca. 1500 f. Kr., 

og bronzealderen er på vej. Dog er der mig bekendt ikke blevet gjort fund af bronze i Bedsted sogn, 

men 5 bronzealderhøje er der dog blevet registreret som et levn fra denne periode. De er dog alle i 

vore dage helt udjævnede. De tre af dem fandtes på højdedragene i Øster Terp, nord for Johannes 

Møllers gård og den tidligere tyske skole. En anden høj lå i Mårbæk, mens den sidste lå i Arndrup 

syd for møllen og ind mod sognegrænsen til Ravsted. 

 

Fra 400 f. Kr. begyndte jernalderen. Også denne periode havde sin folkevandring, hvorved bl.a. 

ploven kom til landet. Befolkningen blev nu mere og mere fastboende; bondekulturen var indledt. 

Om der i disse århundreder af vor tidsregning levede mennesker i Bedsted sogn ved vi ikke noget 

om. Det er dog først ved den historiske tids begyndelse, at vi får de første mere konkrete 

oplysninger om personer i sognet, Hvad der er foregået forud i tid ligger hen i tåge. 
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En af de første oplysninger, der kaster lys over vort sogn, kan hentes fra Løgumbogen. Heri fremgår 

det, at en mand ved navn Niels, søn af Asser Ingretsen, i året 1266 solgte sit arvegods i Bilste Terp 

samt Arndrup Mølle og to otting jord på Arndrup Mark til klostret i Løgum. 

 

På dette tidspunkt har der således været en bebyggelseskultur i sognet, bestående af nogle enkelte 

bopladser, der hver især rummede et vist antal gårde. Men hvornår disse bopladser eller landsbyer 

er grundlagte og dermed navngivet er vanskeligt at få opklaret. Ligeledes er det også svært at finde 

en forklaring på hvorfor landsbyerne netop hedder som de gør. 

 

Gennem skrevne kilder i historisk tid kan man let se udviklingen af stednavnene, men hvor vi ikke 

længere kan følge denne udvikling, må andre hjælpemidler træde til, og på det punkt har 

stednavneforskningen ydet et værdifuldt bidrag. "Videnskaben bygger ikke alene på sproglige 

studier, men tager også statistiske og geografiske metoder i brug. På denne måde er det lykkedes at 

skaffe et ganske godt billede af bebyggelsesudviklingen siden folkevandringstiden omkring 500 

efter Kristus. 

 

Mange landsbynavne har karakteristiske endelser, der også er kendt uden for Danmarks grænser, og 

hvis spredning man kan sætte i forbindelse med kendte historiske hændelsesforløb. Herigennem har 

man opstillet et tidsskema for dannelsen af de mest typiske stednavneendelser.: 

 
 

År Sikre endelser Mere usikre 
endelser 

Før ca. 500 - inge 
- um 

 

Fra ca. 500 – 
800 

- løse 
- lev 
- sted 

- høj 
- borg 
- bjerg 

Fra ca. 800 - 
1000 

- tofte 
- by 

- vang 
 

Fra ca. 1000 
- 1200 

- torp (- rup) 
- trup (- drup) 
- rød 
- bøl 
- ager 

- holdt 
- tved 

Efter 1200 - torp (alene) 
- holt 
- sig 
- kær 
- hede 
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Bedsted (bæjstej) 

Ud fra skemaet skal bopladsen være blevet grundlagt mellem år 500 og 800. Det ældst kendte 

navn for Bedsted har vi er som før nævnt fra 1266 i stavemåden "Bilste". 

Nogle forskere mener, at navnet kommer at det oldnordiske mandsnavn "Bil", og i så fald må 

manden have været en betydningsfuld person, måske en høvding eller lignende, siden bopladsen er 

blevet opkaldt efter ham. 

En anden forsker mener i bogen "Danske bebyggelsesnavne på -sted" fra 1958, at navnets forled 

i stedet kommer af det gammeldanske ord "bildr" = vinkel i betydningen "skæret på en plov". 

Navnets oprindelse kan derfor forklares ved andre lignende eksempler ved den tilspidsede 

landskabsform Bedsteds beliggenhed har i en vinkel, begrænset af de to ikke ubetydelige vandløb 

Arnåen og Bolbro. 

I tidernes løb er stednavnene blevet skrevet på mange forskellige måder. I en bog om Ribe stiff, 

der også benævnes "Ribe Oldemor" fra 1330-48 staves navnet "Bylstath", vel nok via påvirkning 

sydfra. I 1392 er stavemåden "Bilstede". Efter 1477 forvandles i-et permanent til et e til "Bestedt" 

og i 1486 til "Bedstede". I 1509 træffes den nuværende stavemåde for første gang. 

Som postbetegnelse navnes byen i dag altid "Bedsted Lø".  Lø er her en forkortelse at ordet 

Løgum og bliver udelukkende brugt for at undgå misforståelser med den lidt større by Bedsted i 

Thy. 

Med postnumrenes indførelse i 1968 er postadressen "6252 Bedsted Lø". 

 

Terp (tærp) 

Første gang vi gennem det skrevne træffer ordet Terp er også i 1266 i sammensætningen 

"Bilsteterp", 1308 som "Bilstædt Terp", Hvordan skal dette nu forstås? 

Når det er fra Løgumbogen vi har navnene, kan det at klostrets munke kun være skrevet for at 

undgå misforståelser med landsbyen Terp i Nørre Løgum sogn. Så "bare" for at præcisere, at det var 

(Øster) Terp de mente, skrev de Bedsted foran. 

Selve ordet "Terp" har i sig selv ikke gennemgået nogen forandringer i stavemåde, men helt 

sikkert er det, at det er af gammel dato, og mange stednavneforskere er da også i vildrede om hvad 

ordet betyder. Nogle mener, at det er dannet ud fra ordet "Torp", men meget taler dog også for, at 

det er af oldfrisisk oprindelse ud fra ordet "Therp". 

Først i 1700-tallet træffes sammensætningen "Øster Terp", og kun af den grund, at navnet ikke 

skal forveksles med Vester Terp i nabosognet. 

 

Mårbæk (måbæk) 

Stednavnet Mårbæk træffes første gang i 1505. Stavemåden var da "Mordbeck", i 1539 

"Morbeke", 1548 "Mordtbæk", 1609 "Moerbeck". 1676 "Mohrbeck" og endelig i 1858 den 

nuværende skrivemåde, blot med dobbelt a. 

Muligvis stammer navnet fra det gammeldanske navneord "marth", der betyder skov og som 

også antages at indgå i landsbynavne som Marum i Holbro herred og Måslet i Ning herred. 
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En anden mulighed er, at navnet kan være opstået af det gammeldanske dyrenavn "marth", der 

betyder "mår". 

Endelig kan forleddet være et navneord, svarende til det gotiske "mord", der betyder "groft 

grus". I så fald har man et lignende eksempel i bæknavnet "Moorbeck" på Flensborg bymark. 

 

Arndrup (andråp) 

"Arndropmarch" er det første skrevne, hvori bebyggelsen Arndrup indgår. I følge det tidligere 

viste skema menes bopladsen at være blevet navngivet mellem år l000 og 1200. 

Ligesom de øvrige landsbyer i sognet er også Arndrup blevet skrevet på mange måder. Desuden 

har navnet også været udsat for en påvirkning sydfra, hvad stavemåder som "Ahrndorff" i 1676 og 

"Ahrendorff" i 1709 er beviser på. 

Arndrup kommer af det gammeldanske mandsnavn "Arni" eller det gamle genitive navn "Arnar", 

og som betyder "ørn". 

Allerede i 1754 skrev præsten i Bedsted, at Arndrup kommer af ordet ørn. Dog er hans version 

unægtelig mere sagnagtigt. (Se dette sagn). 

 

 

 

 



 37 

Gravlund (graulun) 

1477 "Grafflund", 1548 "Graulundt", 1648 "Grawelundt", 1709 "Graulund" og endelig stavedes 

det "Gravlund" i 1858. 

Navnet menes at stamme fra det gammeldanske navneord "graf", der betyder "grav", men i 

betydningen snarest brugt om en dyregrav, for eksempel ulvegrav. 

Det næste spørgsmål er så hvordan landsbyerne er opstået, og hvorfor de ligger hvor de gør! - 

Her kan man udmærket tænke sig, at de er opstået helt tilfældigt langs færdselsvejene og med 

passende mellemrum. Terp, Arndrup, Mårbæk og Gravlund er tydelige eksempler på dette; de 

såkaldte "vejbyer", og som navnlig i Sønderjylland har stor udbredelse. 

Bygaden er i høj grad terrænbestemt. Den slynger sig ligesom vejene frem gennem landskabet og 

går bevist uden om de naturlige forhindringer. 

I Terp udgår der dog fra bygaden en sidegade, der ender i gårdgruppen "Nerballe". Navnet er 

meget gammelt. Det kommer af det gammeldanske ord "baigh", der er identisk med det fra tysk 

lånte ord "baigh", der betyder "skede"; i Terp brugt i betydningen "neden for bjerget". 

Stedbetegnelsen Nerballe er navn for en afdeling af landsbyen Terp. I modsætning hertil kaldes 

det øvrige Terp undertiden "Overballe". 

*** 

 

Bedsted er i modsætning til vejbyerne en "klyngeby", der er opstået ved et vejkryds ved de 

tidligste forbindelsesveje. 

De første bosætninger fandt som for nævnt sted i nærheden af åbent vand, senere inde i landet 

langs åerne, men efterhånden som bondekulturen voksede frem indså man fordelene ved at bo 

således, at man havde agerland til den ene side og eng til den anden, i det begge elementer var lige 

vigtige. 

 

Hvor megen bebyggelse der var i de tidligste tider, ved vi ikke. Først via "Løgumbogen, der blev 

nedskrevet til praktisk brug for klostergodsets administration, far vi at vide, at klostret havde 

betydelige besiddelser i Bedsted sogn. Klostrets økonomiske grundlag var baseret på jordgodset, 

som var kommet ind under klostret ved gaver, mageskifter og med den stigende velstand også ved 

køb. 

Som før nævnt solgte Niels i 1266 sit arvegods med bl.a. Arndrup Mølle til klostret. Den 1. maj 

1302 overdrog Bonde Svir en ager til klostret, men som oftest er det vanskeligt at måle gavernes 

størrelse, fordi navnlig de sidste breve ikke gengiver gavens hele omfang, for eksempel om den 

skænkede gave var et stykke jord eller en hel gård. Dog fremgår det tydeligt at offerviljen bliver 

mindre, jo højere man når op i middelalderen. 

Formålet med at overdrage sin gård eller dele heraf til klostret, var at få "bod for sjælen" og for 

at "fortjene det evige liv". Efterhånden blev der ved overdragelser til godset knyttet mere og mere 

konkrete betingelser og undertiden ret store krav, som for eks. en daglig messe ved et bestemt alter 

eller sjælemesser, ikke alene for giveren, men for hele hans slægt. 
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Bullade fra 1668 ved den tidligere præstegård i Tyrstrup. En bullade er en 
træbygning, hvis sider, mellem de lodretstående stolper, består af 
vandretliggende egeplanker, bulfjæle. Disse sidder i noter i stolpernes sider, 
og har en skarp overkant, der passer ind i en not i den overliggende bulfjæl. 
Huse opført i bulteknik kendes fra jernalderen og var meget almindelige i 
middelalder og renæssance. Det krævede store mængder egetømmer og blev 
fra 1500-tallet gentagne gange forbudt i Kongeriget. Forbuddene gjaldt dog 
ikke i hertugdømmerne, hvor der endnu byggedes bulhuse i 1600- og 1700-
tallet, specielt på østkysten. Velbevarede bulhuse findes i dag ved Tyrstrup 
Præstegård, på Årø og ved museet i Haderslev. Foto: Lennart S. Madsen. 

 

Således skænkede ridderen og storbonden Hr. Jacob af Roost i 1334 en betydelig del af sit 

jordgods til klostret. Også i Bedsted havde han besiddelser, og 9. okt. 1334 skænkede han "1 øre 

korn i årlig indtægt" for, som der står i Løgumbogen, "til bod for min sjæl og for at få gravsted i den 

kirke for hvis fremgang såvel jeg som min hustru og hele min slægt, tilbøjelighed fra barndommen 

af, har næret særlig interesse". 

Nogle år senere 29. nov. 1345 fik klostret at Tyge Esbernsen skøde på en gård i Bedsted, og 3. 

sept. 1349 pantsatte Niels Henzesen sit gods i Arndrup til klostret. 

I 1476 fik del at Per Suelund skøde på "al den rettighed, som bønder havde i Gravlund Mark". 

Til gengæld fik Per Suelund så "klostrets rettighed i Svejlund". 

 

Ved de sønderjyske hertugdømmers første deling i 1490 tilfaldt Løgum med dets kloster og gods 

hertug Frederik, kong Hanses bror, den senere kong Frederik den Første (1523-33), "for jagtens og 

for gæsteriets skyld", hedder det. Endnu mens han var hertug overdrog han i 1517 en gård i Bedsted 

til klostret. 

Alt dette til klostret skænkede eller solgte gods hørte i de følgende tider til klostret i Løgum og 

efter at hertug Frederik i 1523 udråbtes til Danmarks konge indlemmede han samtidigt klostret i 
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kongeriget. Man kaldte derfor disse gårdes besiddere for kloster-tjenere eller kongelige i 

modsætning til de øvrige i sognet, der var Aabenraa-tjenere eller hertugelige undersåttere. 

Sognets bebyggelse vil da være som følgende skema viser: 
 
 

Bedsted sogns bebyggelse ca. 1535 
 
Kongelige i Bedsted sogn:                       13 gårde 
Hertugelige i Bedsted      6 gårde 
Hertugelige i Terp      7 gårde 
Hertugelige i Mårbæk      2 gårde 
   I alt  28 gårde 

 

I 1536 kom reformationen og klostrets rolle var dermed udspillet. Det fungerede dog fortsat 

nogle år endnu indtil den sidste abbed døde i 1548. Lige før reformationen ejede klostret i alt 13 

gårde i Bedsted sogn, heriblandt Arndrup Mølle. 

Dette store godskompleks blev herefter samlet under navnet "Løgumkloster amt" og dette 

fungerede som sådan helt frem til 1867, da der under preussisk styre blev indført nye administrative 

inddelinger. 

De første oplysninger om det hertugelige gods i sognet har vi fra Aabenraa amts jordbøger for 

året 1535, altså omtrent samtidigt med at der da var 15 kongelige gårde i sognet. 

 

 

 

Med Aabenraa amts- og Løgumkloster amts jordbøger fra henholdsvis 1609 og 1607 får vi igen 

et indtryk at bebyggelsens omfang i sognet, hvilket fremgår af listen: 
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Bedsted sogns bebyggelse ca. 1608 
 
Hertugelige i Bedsted:   8 selvejergårde 
    1 fæstegård 
    1 præstekådner 
    3 kåd med jord 
    1 smedje 
    6 inderster uden jord 
Kongelige i Bedsted:  3 halvgårde 
Hertugelige i Terp:  6 selvejergårde 
    1 fæstegård 
    1 kåd uden jord 
Kongelige i Terp:  2 gårde 
Hertugelige i Mårbæk:  2 selvejergårde 
Kongelige i Mårbæk:  1 halvgård 
    1 tredjedelsgård 
Kongelige i Arndrup:   4 gårde 
Kongelige i Gravlund;   2 gårde 
  I alt:  43 ejendomme 

 

Omkring år 1700 er bebyggelsen i sognet endnu samlet i de 5 gamle landsbyer. Kun Arndrup 

Mølle ligger uden for disse på sit nuværende sted ved Arnåen. Hvornår Møllen er bygget vides ikke, 

kun at den allerede lå der i 1266. Fra dette tidspunkt og frem til 1730 var den kongelig 

arvepagtmølle, og kun kloster-bønderne kunne derfor få deres korn malet her. De øvrige i sognet 

måtte at samme grund den lange vej til vandmøllen i Hellevad. 

 

 

Bedsted sogn med dets veje og bebyggelse i 1854. Kortudsnittet er 
hentet fra ”Slesvigs fastland i 6 blade”, udgivet af Generalstaben i 
1858 på grundlag af Videnskabernes Selskabs opmålinger i 1854. 
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Bedsted sogns bebyggelse i 1834 

 
Bedsted 1 1¼ gård 
  5  halv gård 
  1 helgård 
  1 kvart gård 
  12 kåd 
  12 inderster 
 
Terp  1 1 ¼ gård 
  1 helgård 
  11 halvgårde 
  5 kåd 
  7 inderster 
 
Mårbæk 1 ¾ gård 
  2 halv gård 
  6  små parcelgårde 
 
Arndrup: 3 helgårde 
  2 halvgårde 
  3 kåd 
  5  inderster 
 
Gravlund: 1 helgård 
  2  halvgårde 
  1 kåd 
  83 ejendomme 
 
Oplysninger hentet fra Johannes V. Schröder: ”Topografie des 
Herzogthums Schles-wig”. 1837. 

 

 

Sivkro er den næste bygning, der udflyttes fra landsbyen, Ifølge præsten Carl Viborg blev Sivkro 

bygget 1708? og i 1771 blev navnet skrevet "Syve Kroet". Som sådan lå den meget gunstig i skellet 

til Svejlund ved landevejen. 

Næste gang vi atter får et godt indtryk af bebyggelsen i sognet er i 1641, og da findes der oven i 

købet kort over sognet. Det er takket være kartografen Johannes Mejer fra Husum, at vi, som et af 

de første områder i Danmark har detaljerede landsbykort. 

Kortsamlingen, der omfatter det gamle Aabenraa amt, udgør et atlas bestående af 63 kortblade, 

som fremstilledes i 1640-41 på foranledning af hertug Frederik af Gottorp. 

Johannes Mejer tegnede 3 korttyper: herreds-, sogne- samt landsbykort. Størst interesse i denne 

forbindelse har dog landsbykortene, tegnet i målestoksforholdet l:12.500, og som viser placeringen 

af alle landsbyens gårde, kådnerhuse, tofter, agre, enge, skove, moser og heder. 

 

Skønt Mejers kort bliver betegnet som hastværksarbejde og derfor ikke altid helt troværdige, 

udgør de dog alene i kraft af deres alder og detailrigdom et ganske uvurderligt topografisk 

illustrationsmateriale. Kortene giver os således et særdeles godt billede af landsbyerne og 

landudnyttelsen i vort område for mere end 300 år siden. Desuden findes der til kortene en 

fortegnelse over de forskellige ejendommes besiddere. 
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Typisk gård fra 1800-tallet, bestående af en lav langstrakt bygning med tydelig adskillelse 
mellem stuehus og stald. Gården ejes i dag af Carl Damgaard i Bedsted. Billedet er fra 
omkring 1915. Foran gården ses Nicolaj Kümmels hustru med sine 3 døtre. Fra venstre 
Anne Marie, født 1889, der blev gift med Ole Dam. Johanne, født 1894, der blev gift med 
Peter Petersen. Hustruen Cecilie Marie, født 1861, datter af smed i Bedsted Johannes 
Løbner. Yderst til højre Dora Kümmel, født 1887. Billedet er lånt af købmand i Bedsted, 
Peter Petersen. 

 

 

Desværre er der ingen kort over Arndrup og Gravlund, i det de endnu ikke på dette tidspunkt 

officielt hørte med til Bedsted sogn. 

Endnu i 1700-tallet bestod landsbyerne næsten udelukkende af gårde. Der fandtes kun enkelte 

jordløse huse, hvori arbejderne boede samt enkelte håndværkere som f. eks. en smed. 

 
 

Bedsted sogns bebyggelse i 1860 
 
Sivkro (Gård + kro)    1 
Arndrup Mølle (Gård og mølle = 52 skattetønder)  1 
Præstegården     1 
Større gårde (188, 159, 152 og 96 skattetønder)  4 
Hel-gårde     3 
Trekvart-gårde     5 
Halv-gårde     24 
Mindre gårde     5 
Huse med jord     54 
Huse uden jord     14 
    Ejendomme i alt: 112 
 
Oplysninger hentet fra Trap: Slesvig 1864. 
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I slutningen af århundredet kom udskiftningen. Det var en jordreform, der betød store 

omvæltninger inden for landbruget. (Om udskiftningen og landbruget i del hele taget kan der læses i 

et senere nummer). 

Gårdenes jord blev samlet i større stykker. En stor del af det tidligere overdrev blev opdyrket, og 

alt dette bevirkede, at mange gårde i landsbyerne flyttede ud til deres nye jordstykker, ligesom der 

også blev bygget helt nye gårdkolonier. For største partens vedkommende skete denne udflytning 

eller kolonisering i første halvdel af 1800-tallet. 

Det drejede sig således om f. eks. Bedsted Bjerg og Bedsted Mark, udflyttet fra Bedsted og Terp 

Nørremark fra Øster Terp. Også enkelte gårde flyttede ud hist og her, og de kendes i reglen på, at de 

fik selvstændigt gårdnavn. Eksempler herpå er "Grækenland", der blev udflyttet fra Gravlund, 

"Arndrupgård" udflyttet fra Arndrup og "Tyrkiet", "Tannenhof", "Enggård", "Gammelgård" og 

"Basseklint" fra Øster Terp. 

 

Bebyggelsesmønstret ændredes således langsomt ved en spredning af gårde ud over hele sognet. 

Mange gårde blev dog fortsat liggende tilbage i landsbyerne, da de alligevel skulle køre rundt til de 

vidt spredte marker. Endnu i dag 200 år efter udskiftningen kan man hos mange af sognets gårde 

finde eksempler på dette. Men de jordreguleringer, der fra tid til anden endnu finder sted, udligner 

dog til stadighed dette gamle upraktiske system. 

 

Sideløbende med denne spredning af bebyggelsen begyndte der nu også en koncentrering af huse 

dog først og fremmest i Bedsted, i det øget specialisering og mekanisering inden for landbruget gav 

arbejde til forskellige håndværksmestre og forretningsdrivende. 

Et nyt skred kom der i bebyggelsen efter 190l, da der gennem sognet blev anlagt en jernbane. 

Der blev bygget ny kro, ny skole, mejerier i både Bedsted og Øster Terp, henholdsvis i 190l og 

1909. 

Med dette nybyggeri skabtes der eksistensgrundlag for forskellige bygningshåndværkere i 

sognet. 

Alt dette satte gang i sognets udvikling; i den tyske tid dog stadig moderat på grund af en 

stagnation i befolkningstallet, men efter Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark nu i et øget 

tempo. 

Atter en gang kom der gang i gårdbyggeriet. Det skyldtes dels opdyrkningen af hidtidige 

hedearealer på Gravlund Mark og Kisbæk, og dels udstykningen af de fra tysk tid oprettede 

domænegårde. 

 

Således blev der i årene fra 1928 til 1965 bygget i alt 54 nye landbrugsejendomme rundt 

omkring i sognet. Gårdgrupperne Bedsted Østermark og Bedsted Nørremark opførtes i årene 1928-

31, og i perioden 1950-65 gårdgrupperne Gravlund Mark og Kisbæk. 
 



 44 

 

Landbrugsejendommen, Sivkrovej 37, der ligesom de øvrige gårde på Bedsted 
Østermark blev bygget i 1928, ud fra jorderne fra den tidligere Bedsted - Sivkro 
domæne. Peter Jepsen var den første ejer af gården. Han havde den kun et par år, 
hvorefter den blev overtaget, først af Chr. Jessen og derefter af Hans Møller (nu 
gårdmand i Visbjerg), der havde den i en lille halv snes år. Også Jesper Jespersen og 
Alfred Christensen har boet på gården. Siden 1955 har den tilhørt landmand Otto Friis. 
Foto: Gudrun Gormsen, 1979. 

 
 

 

Statshusmandsbrug, som de blev bygget i 1950-erne. Gården ligger på Gravlund Mark 
på adressen Gravlundmark 4 og tilhører Ragnhild og Svend Holger Hansen. Luftfoto 
fra 1958, lånt af Svend Holger Hansen. 

 
 

Samtidig hermed svandt det i antallet af gårde i Bedsted by. De gårde, der blev liggende, var ofte 

små, og for ejerne blev landbruget efterhånden ikke længere det primære erhverv. Andre bønder i 

byen forpagtede eller solgte deres jorde fra, når de nåede op i pensionsalderen, og derved kunne de 

fortsat blive boende. 
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Med det store antal nye gårde i sognet øgedes folketallet stærkt, og hermed var grundlaget skabt 

for en tilflytning af en hel del nye servicefunktioner. 
 
 

Bedsted sogns bebyggelse 1968 
 
Bedsted by:   9  gårde 
    10  gårde uden jord 
    111  huse 
Bedsted Bjerg:   3  gårde 
Bedsted Østermark:  9 gårde 
Bedsted Mark:   4 gårde 
    2  gårde uden jord 
Bedsted Nørremark:  6 gårde 
Øster Terp:   28  gårde 
    3 gårde uden jord 
    14 huse 
Terp Nørremark:  2  gårde 
    1  gård uden jord 
Terp Vestermark:  5  gårde  
Mårbæk:   8 gårde 
    1  gård uden jord 
Gravlund:   7  gårde 
    1 hus 
Gravlund Mark:  9 gårde 
Arndrup:   10  gårde 
    3 gårde uden jord 
    2 huse 
Arndrup Mølle:  1 gård 
   I alt 249 ejendomme 
 

 

 

I 1960 opførtes i Bedsted et plejehjem, der indenfor det samme årti blev udvidet 2 gange. Det 

skabte arbejdspladser til byen. Der blev bygget boliger til diakoner og plejere. I 1962 blev en ny 

skole taget i anvendelse, som erstatning for de to gamle skoler i Terp og Bedsted. Det betød en 

fordobling af lærerstaben. 

 

Blandt andet disse omstændigheder, og her især plejehjemmets oprettelse var en medvirkende 

årsag til at sognet gennem 1960-erne havde en kraftig vækst. 

I kølvandet herpå skabtes der behov for nye servicefag. Der blev nu bygget mekanikerværksted, 

der blev oprettet filialer for bank og sparekasse og i sognet bosatte sig eksempelvis en dyrlæge, 

elektriker og damefrisør. 

Også transporterhvervet blomstrede op på grund at den forøgede landbrugsproduktion og handel. 

Det bevirkede, at Paul Paulsens vognpark kunne forøges fra 1 til 4-5 lastbiler. 
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I slutningen at 1960-erne kom der igen en mere rolig udvikling i bebyggelsen, hvad 

kommunesammenlægningen i 1970 muligvis var skyld i. 

Fra kommunal side udarbejdede man i 1974 en dispositionsplan for Løgumkloster 

Storkommune. Heri blev der taget hensyn til, at det bestående erhvervsliv i lokalbyerne skulle 

bevares, og at centralskolen i bl.a. Bedsted fortsat skulle bestå. Behovet for nye byggegrunde 

skønnedes til ca. 5 om året, og til dækning at dette behov blev der udlagt arealer øst for 

"Solgården". Til dækning af lokale håndværk og industri blev der udlagt arealer i Bedsteds nordlige 

bydel. 

 

En forudsætning for planens gennemførelse var dog, konkluderedes i dispositionsplanen, at der i 

nær fremtid blev opført et biologisk renseanlæg i "Dybmosen ved Bedsted. Lige for nylig er dette 

anlæg blevet færdig, og den 16. jan. 1981 kunne der holdes indvielse. 

 
Kilde: 
• "Sønderjyllands Historie", fremstillet for del danske folk, redigeret at Vilhelm La Cour m.fl. Bind 1-6. 

1930-43. 
• "Sønderjyske Stednavne". 1936-44. Bind 1, indledning. Bind 4, Aabenraa amt. 
• Fritz Hastrup: "Danske landsbytyper - en geografisk analyse". 1964. 
• John Kousgaard Sørensen: "Danske bebyggelsesnavne på -sted". 1958. Side 57. 
• "Løgumbogen". En afskrift findes i "Scriptores Rerum Danicarum", bind 8. 1854. 
• Olga Bartholdy: "Munkelivet i Løgumkloster". 1975. Side 85. 
• Johannes Mejers kort over det danske rige. Bind 5, Aabenraa amt, Bedsted sogn. 1641. 
• J. P. Trap: "Danmark". 1966. Bedsted sogn, side 858-64. 
 
 
 
 
 

Det stod i avisen 
 

Det gamle fattighus i Bedsted skal væk 
- Nedrives på grund af vejprojekt og opførelse af lærerbolig - 

 

Det er nu afgjort, at det gamle fattighus i Bedsted, Sivgården, skal væk. Bedsted Sogneråd besluttede på sit 
sidste møde at anmode amtsvejvæsenet om at få den planlagte vej fra Bedsted til Tønder-Haderslev-landevej 
projekteret, idet man skal i gang med opførelsen af en lærerbolig ved den ny vej. 
Sivgården, der ejes af kommunen, har de senere år været udlejet til to familier, som altså må indstille sig på 
at skulle flytte. Det bliver dog ikke aktuelt omgående, idet nedrivningen næppe lader sig gennemføre i 
sommer. 
Sognerådet anmodede endvidere amtet om at optage vejen fra den ny centralskole til Jernbanegade på 
bivejsplanen. Så kan man få tilskud til anlæg af vejen. Det er meningen, at vejen skal have en 5 meter bred 
kørebane plus 3 meter til gang- og cykelsti. 
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Bedsted Hvilehjem havde anmodet om at få kommunegaranti på 50.000 kr., til udbygning af hjemmet. Under 
forbehold af amtets godkendelse vedtoges dette. Det er meningen, at der til hvilehjemmet skal bygges en fløj 
med seks værelser. 
Man vedtog endvidere at udbygge og asfaltere hvilehjems-vejen. Arbejdet igangsættes sidst i denne måned. 
På mødet godkendte man undervisningsplanen for den ny skole samtidig med, at man besluttede at opslå 
stillingen som pedel. 
Til vurderingsmænd for fast ejendom valgtes gårdejer Hans Skov, Øster Terp, og gårdejer August Knudsen, 
Bedsted Lø. 
Sognerådet anbefalede endelig udstykningen af 1400 kvadratmeter jord fra pensioneret postbud Hartvig 
Bahnsen til postbud Valter Plotnikoff, begge Bedsted Lø. 
 
Kilde:  
• Avisudklip hentet fra dagbladet Jydske Tidende, sommeren 1963. 
 
 
 

Nyt biologisk renseanlæg indviet i Bedsted, fredag 16. jan. 1981 
 

I fredags indviede repræsentanter fra Løgumkloster kommune samt fra Acvadan-Harvey A/S, som har 
udført renseanlægget i totalentreprise med firmaet Clausen & Mikkelsen, det nye renseanlæg på Lagervej i 
Bedsted. 

Anlægget er en ringkanal type A, hvor driften foregår automatisk og forløber diskontinuerligt, styret af en 
stavsonde i forbindelse med et automatikskab. Stavsonden, der er monteret på rotorbroen, er indstillet på et 
maksimums- og et minimumsvandspejl. Forklaring: 1) Sandfang med grovrist. 2) Rotor. 3) Afløbsbygværk. 
4) Slamfang. 5) Slamsilo og/eller slambede. 
 

 

 
 
Kilde:  
• ”Løgumkloster Avis”, 21. jan. 1981. 
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Skoleforhold i degn Jepsens tid 
 

I 20 år fra 1820-1840 var Hans Jørgen Jepsen degn i Bedsted. Han blev født i Kastvrå 9. januar 

1777, som søn af gårdmand Jep Christensen og Anne Kierstine Petersdatter. Straks efter hans 

konfirmation sendte faderen ham til Haderslev for at få undervisning, hos en institutlærer. Knap 2 år 

efter blev Hans Jørgen Jepsen 17 år gammel antaget til anden-mester ved den første borgerskole i 

Kolding. Her var han i 3 år. Herefter var han 6 år i Hammelev, hvor han alene passede skolen for en 

gammel degn. Fra 1803 til 1817 var han lærer i Brunde i Rise sogn, og fra 1817 til 1820 lærer i 

Skovby i Løjt sogn. 

 

I 1820 opfordrede kirkevisitatorerne Hans Jørgen Jepsen til at søge det ledige degneembede i 

Bedsted. Han fik det, og udnævntes samme år til degn og skolelærer i Bedsted. 

Året efter i 1821 visiterer generalsuperintendant Jacob Adler skolen i Bedsted og skriver da 

følgende: 

"Skolen har i Jepsen en meget velegnet degn og lærer. Han katekiserer og synger godt. Degnen 

er ubrydelig trofast". 

 

I 1833 er provst Rehhoff på visitatsbesøg i Bedsted. Hans kommentarer ved denne lejlighed er 

disse: "Børnene i Bedsted skole synger godt. Lærer Hans Jørgen Jepsen er autodidakt (en, der lærer 

selv). Børnene viste, at de var vante til eftertanke. De læste og skrev godt. Alle bøger var i orden". 

 

I 1857 giver præsten i Bedsted, Andreas Petersen, degnen et skudsmål med på vejen.: 

"Læreren anvender den største flid på bibellæsning og religionsundervisningen. Han stræber 

efter at leve som han lærer - og derfor hviler der lykke og velsignelse over hans arbejde med de 

børn, der bliver ham betroet". 

 

Hans Jørgen Jepsen er i 1837 nu 60 år gammel. Af en eller anden grund føler han sig 

foranlediget til at beskrive skoleforholdene i Bedsted, og han fortæller da følgende: 

"Bedsted skole er en blandet skole, der for tiden har 81 børn, hvis kundskaber er meget 

forskellige - ikke alene med hensyn til deres alder, men også med hensyn til deres nemme og deres 

skoleforsømmelser. Her i distriktet er ualmindelig mange fattige forældre, hvis drengebørn allerede 

i det 7. til 8. år begynder om sommeren at vogte quæg og pigebørnene ligeledes fra samme år 

begynder at kniple og derved lider skolegangen stor afbræk og er årsag til at de tungnemme iblandt 

dem især kun lære lidt, og der gives endog enkelte pigebørn, der ikke vinder så megen tid tilovers for 

læsen og skriven, at de kunne lære tavleregnen, men det må indskrænkes til blot hovedregnen. 

Bønderfolkene derimod, der får deres tilbørlige skolegang, de forrette efter min mening deres 

skoleforretninger ret godt, og de lære foruden læsen, skriven, regnen også lidt dansk sproglære, 

stiløvelse, geografi, fornemmelighed over fædrelandet, og de bedste have endogså nogle timer om 

ugen i tysklæsning. 
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Hvad opførslen anbelanger, da ere de næsten alle uden undtagelse lydige, lærvillige og 

opmærksomme og til min glæde kan jeg sige, at når jeg sammenligner skolen således, som den nu er, 

imod hvad den var ved min tiltrædelse, da har den vundet meget. 

Religiøsitet og just dette har været og er hensigten med mine bestræbelser. 

Hvad skolestuen anbelanger da er den i det gamle degnehus, som distriktet ifølge 

skoleforordningen af 14. aug. 1814 indløste til skolehus, og er vel just ikke forordningsmæssig høj, 

men den er både rummelig og lys, så jeg for min part er såre veltilfreds med den, så vel som med min 

egen bolig. 

Bedsted den 25. maj 1837. 

Hans Jørgen Jepsen." 
 
 

Kilde: 
• Martha Filskov, Bedsted: Efterladte papirer og noter fra hendes tipoldefar degn Hans Jørgen Jepsen. 
• Oplysning: Hans Jørgen Jepsen døde i Bedsted 4. marts 1840. 
 
 

 

Studehandel 
 

Wolf Kalundt oplyser i et brev til regeringen i 1607 at en mand som Peter Jepsen i Arndrup 

opkøbte de bedste stude til skade for hertugen, og foreslog derfor, hvad han kaldte "den hemmelige 

handel med okser" forbudt. 

(Svar: Den fyrstelige nåde vil ikke forbyde nogen at handle.) 

 
Kilde: 
• H.V. Gregersen: "Bonde og øvrighed i Aabenraa amt omkring år 1600", artikel i Sønderjyske Årbøger 1955. 

Side 173. 
• Oplysning: Wolf Kalundt er amtsskriver i Løgumkloster fra 1603. 
 
 
 
 

Verdenskrigens optakt og 

Nic. C. Nielsens sidste dage i embedet 
- set ud fra hans egne dagbøger - 

 

1. august 1914 

I dag brød krigen ud. Klokken 15.15 kom der telegram fra Joachim Delbrück, den prøjsiske 

statsministers søn, der sidst besøgte mig i 1912: "Rejse på grund af krigsfare ophævet. Gud tage os 
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alle i sin beskyttelse. Delbrück". 

Klokken 19.50 kom kirketjeneren og spurgte, om der skulle ringes med kirkeklokkerne. Krigen var 

erklæret. Han var helt medtaget. Hans søn Jens skal med. Herre forbarm dig over os. - Derefter kom 

der så løbesedler med "mobilmachungsbefehl". 

2. august 1914 

Den ejendommeligste søndag jeg har oplevet. Breklum missionæren Pohl skulle komme og holde 

missionsgudstjeneste kl. 9, men kom ikke. Kommuneforstanderen, præstesøn fra Felsted kom og 

meddelte, at der skulle ringes "anhaltend" med klokkerne. Gik så til den tyske gudstjeneste. Der var 

ikke så få mødte. Sang et par vers af "Aus tiefer Not..", bad en bøn og meddelte, at, nu blev der ringet, 

fordi krigen var kommen. Der sluttedes med et vers af "Ein feste Burg . .". 

Efter gudstjenesten gik jeg på stationen for at telefonere til provsten om, hvor længe der skulle 

ringes. Svar: ½ time. - Opsøgte nu dem, der skulle rejse i krigen om middagen, og gav dem hver et 

Guds ord med på vejen, tog en sidste afsked med dem ved toget. 

Kl. 14 var der dansk gudstjeneste, hvortil også en hel del var mødte. Der indledtes med "Jeg lever 

og veed, hvor længe…". I liturgien brugtes stykket netop til en sådan lejlighed. "Når vi i største nød 

mon stå". Prædikede i kordøren over dagens evangelium med tillempelse efter dagens begivenheder, 

bøn for alle og lysning af velsignelsen. Der sluttedes med "Befal du dine veje", de sidste vers. Der 

blev så døbt et barn. Forældrene græd. Et lig fra Rundemølle i Løjt sogn, som skulle komme og 

begraves dagen efter, kunne ikke blive transporteret. Præstegårdens tjenestepige fra Klovtoft havde 4 

brødre og 1 svoger, som skulle med i krigen. 

3. og 4. august 1914 

Jeg besøgte dem, der stod foran indkaldelse, tog bl.a. afsked med en førende hjemmetysker på 

stedet (amtsforstanderen, der var lidt i familie med præsten). Han græd, som alle de andre, over 

afskeden fra hjemmet og over den uvisse fremtid. 

Der gik rygter om, at nogle danskere var arresterede, de "kratzbürstige" iblandt dem lagt i lænker. 

Kl. 23,15 lød brandhornet. Der var blevet signaleret, at en bil med tre personer, en officer i 

midten, skulle anholdes. De ville komme og skære telefonledningerne over. Vejen blev 

barrikaderet. Her stod nogle af byens folk, også jeg, nogle var bevæbnede. Der kom telefonbesked, 

at det nu var lykkedes at fange de i disse dage omtalte biler med penge fra Frankrig til Rusland, 

hvilket vakte stor begejstring. "E" bemærkede: "Tyskland er lige godt den stat, der har sit kram bedst 

i orden". En anden, "S" sagde: "Æ tykkes, æ skuld' ha' naue for o stå her". Kl. 0.30 gik man 

hjem, idet telefonen meldte, at det nu ikke gjordes behov mere at stå vagt. - Man spørger sig selv, om 

den tyske militærledelse eller andre patrioter ligefrem bevidst udspredte disse grundløse rygter, for at 

hidse befolkningen op til en vis national holdning. 
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5. august 1914 

Om morgenen kom der ildbrev, at der skulle holdes bedegudstjeneste kl. 16. Gudstjenesten 

bekendtgjordes ved cykelbud. Johansen kom med et telegram, at en bil med tre franske damer skulle 

anholdes. Der gik så en vagt med ladt gevær hele formiddagen. Damerne udeblev. Kirken var fyldt til 

gudstjenesten, 143 i alt. Jeg læste Davids 3. salme om "fjenderne mange" fra kordøren, talte kort i 

tilslutning til teksten, bad på knæ foran alteret, foretog en indsamling til de indkaldtes pårørende, 

sagde farvel til dem, der skulle af sted, med opfordringen "Giv Herren deres sjæl". Som et lysglimt i 

dagens sorg over Englands og Belgiens krigserklæring betegnes det, at Italien ikke vil slutte sig til 

dem. 

9. august 1914 

Gik til Løgumkloster. Da jeg nærmede mig byen, opdagede jeg den sort-rød-hvide fane vaje fra 

kirketårnet. Der fortaltes i byen, at tyskerne havde taget Lüttich, hvad min bror Fritz stadfæstede. Tak 

Herre! 

11. august 1914 

Var til bedemøde med tekst fra Davids salme 24. Man sang "Herrens venner ingensinde". "M" kom 

for at sige farvel. Jeg sagde til ham: 

"Nu gjaldt det, at enhver gør sin pligt". Han svarede: "Ja, det vil vi gøre til det sidste". 

12. august 1914 

Vi har igen vundet sejr over Frankrig, nede ved Miilhausen, tak, Herre. 

17. august 1914 

Tog til Bartholomæus marked i Løgumkloster, men det var usselt i år. Min bror var syg, og synes 

lettet, da jeg gik. Tog i stedet ud til pastor Simonsen i Løgumgård. Sammen gik vi en tur op på 

Vongshøj.  

20. august 1914  

Herre, du vil noget stort ud af denne krig. Lad det blive noget stort for vort folk. Lad det blive 

noget stort for mig. Det er småligt bare at blive vred på den enkelte nation. Du har tilladt det. Lad os 

bøje os under din dom. - Japan går nu ind i krigen.  

22. august 1914 

I dag kæmper vore soldater måske de afgørende slag mod franskmændene. Herre, hjælp dem: 

29. august 1914 

Læser i dag at England er forberedt på en lang krig. De har til hensigt til sin tid at diktere freden. 

31. august 1914 

Drømte i nat om grev Schack, som er interneret. Bebrejder mig selv over, at have forsømt at gøre 

noget for greven i den situation.  
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5. september 1914 

Jeg er taknemlig for det gode høstvejr, vi har, idet så mange må savnes i høstarbejdet. 

Der indløber melding om, at den danske gårdejer Søren Andresen er faldet i krigen, medens 6 er 

sårede og 1 savnes. Flere har fået jernkorset. Tak, Herre: Den gode "P" fra sognet blev ved med at 

skyde, mens hans kammerater ville overgive sig, og så vandt de sejr.  

8. oktober 1914  

Er en tur i Løgumkloster for at sige farvel, måske for sidste gang, da jeg nu vil forlade Bedsted. 

Allerede i februar måned søgte jeg om til 1. okt. at blive fritaget for tjenesten. Mine kræfter er 

udtømte, især nu efter de sidste to krigsmåneders sjælelige pres. 

10. oktober 1914 

Antwerpens fald meldes. I den anledning ses det tyske flag vaje fra stationsbygningen. Herren være 

takket. Aldrig endnu har jeg set flaget vaje med et sådant velbehag. Frk. Jessen, min husbestyrerinde, 

og datter af præsten i Ravsted måtte med ud at se det. 
 

 

Nicolaj Christian Nielsen, også kaldet "Den sidste Slesviger", blev født i 
Løgumkloster 1. apr. 1848, og døde i Flensborg 4. juli 1932. 

 
 

18. oktober 1914 

Holdt i dag mit sidste skriftemål og altergang i Bedsted. Gik derefter til Ravsted præstegård for 

at sige farvel til pastor Tiedje, som nu skal være vikar i Bedsted. 

24. oktober 1914 

Sidste lørdag aften. Herre, tilgiv mig al min synd. Tak, om jeg nu må få en hvileaften. Herre, lad 
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mig bruge den ret. Lad den ikke skade mig, men lad mig tjene dig i den og modnes for evigheden. 

Amen. 

25. oktober 1914 

Og så randt også den sidste søndag i Bedsted kirke. Man sang "Under dine vingers skygge", som 

blev sunget hver søndag i krigstiden, og "Hør min sjæl den gode hyrdes stemme", samt den meget 

anvendte "Så vil vi nu sige hverandre farvel". 

Kl. 15 kom de unge piger og kl. 19.30 de unge karle for at tage afsked med mig. Det blev en 

vemodig afsked fra det så velsignede virke i Bedsted. Krigsoplevelserne havde været for 

overvældende for mig. 
 
 
Kilde: 
• Jens Holdt: "Nicolai C. Nielsen, en nordslesvigsk præst i tysk tid", artikel i Sønderjyske Årbøger 1958, side 

1-74. 
• Ældre Bedsted-borgere fortæller i 1958 til Jens Holdt, at Nic. C. Nielsen helt var slået ud af 

begivenhederne ved verdenskrigens udbrud i 1914. Ligeledes mindes de hans opofrende 
menighedsarbejde i årene fra 1911-14, hvor han var kommisarisk præst i Bedsted. 

 
 
 

Vejvisersten fra 1785 
 

Syd for Arndrup Mølle hvor den gamle vej herfra udmunder i Aabenraa-Løgumkloster vejen, står 

der en gammel vejvisersten med årstallet 1785. 

 

 

Vejviserstenen på Hellevadvej ved indkørslen til Arndrup Mølle. Foto fra ca. 
1955 
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I dag synes stedet ret ubetydeligt, hvorimod der her i gamle dage var et vigtigt vejkryds, i det vejen 

fra møllen fortsatte lige over vejen til Bedsted og videre mod Vellerup. Først i nyere tid er vejen fra 

krydset til Bedsted blevet flyttet et par hundrede meter længere vestpå. 

For at hjælpe de vejfarende på dette sted sattes derfor en 1 ½ meter høj granitsten, hvor der på 

dens vestflade står: "Weg nach L. Closter", og på nordfladen: "Weg nach Tondern". Desuden er 

vejviserstenen på denne flade forsynet med kong Chr. 7.s initialer og kongekrone samt årstallet 

"1785". 

Men på trods af denne stens hjælp fortælles der, at, i begyndelsen af 1800-tallet måtte en mand 

alligevel spørge om vej 15 gange for ikke at køre forkert på strækningen fra Aabenraa til 

Løgumkloster. - Dog siges det om vejene, at de var nogenlunde. To gange om ugen var der privat 

vognforbindelse på strækningen. 

I 1973 blev den nu snart 200 år gamle vejvisersten erklæret for fredet. 

 
Kilde: 
• ”Aabenraa bys økonomiske historie", artikel i Sønderjyske Årbøger 1935. Side 30-31. 
 
 
 

Begravelsesskik i 1700-tallet 
 

"Ved lig-ceremoni i Bedsted sogn er dette at mærke, at der holdes udtale af 

præsten over liget i sørge-huset, førend låget bliver tilslået, og der siunges en 

psalme før og efter ligtalen. 

Er liget i hovedbyen går præst og degn foran ved liget og siunger ganske vejen 

igjennem. Også omkring- og ind i kirken siunges liget. Er liget i de andre byer, holdes 

der også udtale af præsten med en psalme før og efter, men da kjører præst og 

degn med i ligskaren uden at siunge foran ved liget. På vognen, hvor liget sættes, 

sætter et qvindfolk sig ved fødderne af liget med et regnklæde over hovedet, og 

ledsager således liget til kirken. En søn er kjøresvend for sin far, og en enkemand 

for sin kones lig. 

 

Når liget er taget af vognen ved kirkeporten og sat på ligbåren siunger præst og 

degn liget omkring kirken og ledsager det ind i kirken. Liget står i kirken på 

ligbåren med et sort ligklæde over ligkisten og noget linnet lægges korsvis eller i 

andre figurer atter oven på ligklædet, og bliver således i kirken al den tid lig-

prædiken varer. 

Alterlysene sættes på liget, enten 2 eller 4, efter hvor mange der forlanges, og 

de brænder al den tid liget er i kirken. For hvert alterlys på liget betales 3 

skilling til de 2 boelsmænd, der forsyner alteret med lys. Pengene beholder de 2 
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boelsmænd, uden at give kirken noget deraf. Vil sørgehuset have flere lys på liget 

besørger de det selv. Der sættes også smøgelse eller pestilenselys på liget i kirken. 

 

Når ligprædiken er til ende, føres liget ud af kirken, og da går præst og degn 

foran og siunger det til graven. Når jorden er påkastet og graven ganske tildækket 

med grønsvær holder præsten til slut en liden lig-sermon og takker alle på 

sørgehusets vegne. 

 

Således bliver ligene i Bedsted sogn med trende prædikener begravet, og der 

begraves kun ganske få lig, som der kun holdes tvende prædikener over. 

Udtale i sørgehuset har den nytte, at gamle og tunghørede folk ved den 

lejlighed får mange Gudsord at høre foruden de andre husbesøgelser af præsten. 

 

     Ved ligbegjængelse i Bedsted sogn går det lovmæssigt og kristeligt til, og intet 

sker til overdådighed." 

 
Kilde: 
• Carl Viborg, præst i Bedsted 1745-1781: "Geographisk og Historisk Beskrivelse over Bedsted og 

tilliggende Sognebyer". 1754. Bedsted Præstearkiv 65, H 1 1754. Landsarkiver i Åbenrå. 
• Beretningen findes også trykt i Sønderjysk Månedsskrift 1948, side 188. 

 

 

 

Hovedindgangen til kirkegården; en muret og kalket portal med port og låge, der i 1829 blev kaldt 
for "Dødeporten". Den var tidligere tækket med bly, som i 1829 blev erstattet med teglsten. Til 
højre i billedet kapellet, der blev opført i 1965. Foto fra 1976. 
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Dødsvarsel af roser 
 

"Roser ved jul varsler død før påske". 

 
Kilde:  
• Optegnelse fra 1909 af Marius Kristiansen, Askov, efter mundtlig meddelelse fra boghandler J. 

Arnum, Askov. Folkemindesamlingen 1906/43: 3201. 
 
 
 
 

Sagn om landsbyernes navne 
 

Bedsted 

"Boelsmændene har i fordum tid boet adspredte over den ganske mark, men som det synes dem 

mere belejligt at bo samlet på et sted, og de ikke havde råd til at flytte deres gårde, har de bedet pen-

ge sammen til at bygge for. - - Deraf skal byen være blevet kaldet Bedsted. 

Der fortælles ellers en anden oprindelse til byens navn.: Der hvor Bedsted ligger i dag, var der i de 

ældre tider en stor grøn plads, og når vesterboerne drog mod øst med deres kvægflokke blev de enige 

om at bede der, når de kom til dette sted. - - Deraf skulle byen i fremtiden have taget sit navn og 

blive kaldet Bedsted." 

 

Terp 

"I fordum tid havde indvånerne bygget deres gårde på marken her og der, då der endnu kan ses 

tegn af furerne, hvor disse gårde har haft deres agre. Men, da det blev dem ubelejligt flyttede de deres 

gårde op på bjerget, som efter indvånernes dabrugelige sprog på gammel plattysk blev kaldt ter up, 

når de ville betegne deres opgang til et sted, og derfor er denne by fra begyndelsen af blevet kaldt 

Terup, og siden er navnet i tidens længde kontraheret til Terp. 

Øst for Terp, neden ved bjerget ligger en eng, der kaldes Ter-pot, som også beviser, at Terp i 

gamle dage kan være kaldt Terup, ligesom denne pot kaldes Terpøt." 

 

Arndrup 
`Tidligere Ahrndorf. I de ældre tider har der været en skov hvor byen står bygget, som er beviseligt 

af de træstubbe boelsmændene endnu kan opgrave af jorden. I denne skov har der været et træ just på 

det sted hvor byen nu er bygget, i hvilket en ørn har haft sin rede. 

Som nu en landsby kaldes på højtysk dorf, på plattysk dorp, og en ørn af de gamle på deres blandet 

sprog er blevet kaldt ahrn, så har byen deraf fået sit navn og kaldes på højtysk Ahrndorf, på plattysk 

Ahrndorp, og burde på dansk kaldes Ørnby." 
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Mårbæk  

"Tidligere hed byen Mohrbeck og mohr er et tysk ord, der på dansk hedder mose, og da der også 

nord for Mohrbeck ligger en mose, kaldt Høj-mose, nyttig til ingenting, og der løber overflødigt 

vand om vinteren fra Bedsteds enge østen for Mohrbeck, som en stor bæk, så derfor bliver denne by 

kaldet Mohrbeck eller på dansk Mårbæk, men skulle egentlig hedde Mosbæk." 

 

Sivkro 

"Denne kro kaldes Sivekro, fordi den allerførste kro blev bygget i en dal, kaldet Sivedal, hvor der 

voksede siv. Men bedstederne besværgede sig over, at den lå midt i deres mark, og derfor blev den 

senere flyttet hen på det sted, hvor den nu står; i markskellet mellem Bedsted og Svejlund ved 

landevejen.  

Det blev her bygget 1708 og blev siden den tid kaldt for Sivkro." 

 
Kilde:  
• Carl Viborg, præst i Bedsted 1745-1781: "Geographisk og Historisk Beskrivelse over Bedsted og 

tilliggende Sognebyer". 1754. Bedsted Præstearkiv 65. H I - 1754. Landsarkivet i Aabenraa. 

 

 

 

Sagn om brandtræer 
 

I Bedsted by stod der en gang en usædvanlig stor ambil (poppeltræ), hvortil der var knyttet den 

tro, at når det blev fældet, ville Bedsted brænde. I 1910 havde træet været fældet i over 20 år, men 

byen var alligevel ikke brændt. 

Også mange gårde havde tidligere et sådant brandtræ stående, og som der var hensat en brand i. 

Disse træer måtte aldrig fældes, da gårdene ellers ville brænde. 

En gang stod der i Hinderup lige syd for en gård en del popler, og når de fældedes skulle gården 

brænde. Omkring 1893 blev træerne fældet, og mærkeligt nok traf det sig at gården brændte samme 

forår. Troen på brandtræer er især knyttet til Sønderjylland. 

 
Kilde: 
• Optegnelse i 1910 af Peter Lautrup, Vellerup i Folkemindesamlingen 1906/23: 3074. 
                                                                                                                                                                                            


