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Forsidebilledet

viser  Anne  og  Christian  Sølbecks  radio-,  cykel-  og  knallertforretning  med  tilhørende 
værksted,  beliggende  Kirkegade  2  i  Bedsted.  Midt  på  gårdspladsen  ses  en  GULF-
benzintank.  Forretningen  i  Kirkegade  blev  opført  i  1946  og  blev  drevet  af  familien 
Sølbeck indtil  slutningen af 1960-erne,  hvorefter  den tidligere  butik  fra  1970 til  1994 
husede filialen for den Danske Bank, Løgumkloster Afdelingen. Selve stuehuset bebos i 
dag af Ruth og Hans Rosendahl.
Billedet er fra omkring 1965 og er lånt af Edith Haugaard, født Sølbeck, Bedsted.

Meddelelser.
Dette hefte er med sine 58 sider især koncentreret om erhvervsforholdene i Bedsted sogn. 
Enkelte forretninger er medtaget og særligt behandlet. Artikler om de øvrige butikker og 
forretninger, der tidligere har eksisteret vil følge efter i de kommende hefter.
Det næste hefte, nr. 23, udkommer i oktober 1997, og vil bl. a. indeholde en artikel om 
Bedsted Frivillige Brandværn, i anledning af værnets 50 års jubilæum 17. okt. 1997.

Med venlig hilsen
Henning Haugaard
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Om antallet af inderstehuse i Bedsted 1729

"Da erfaringen har vist, at der lidt efter lidt er opført så stort et antal inderstehuse i Bedsted, at 
mange har flere  inderste  på deres ottingjord,  end de er  i  stand til  at  forsyne  med græsning og 
brændsel, så det fører til last og besvær for byen, så har vi undertegnede boelsmænd i Bedsted med 
øvrighedens godkendelse, til gavn for enhver og hans efterkommere, truffet følgende beslutning og 
aftale på Aabenraa amtstue:

1.
Selv om de inderstehuse, som findes i overtal på ottingsjordene, ikke skal fjernes, 
så skal det fremtidigt ikke være tilladt at have mere end én inderstebolig på hver 
otting.

2.
Enhver boelsmand forpligtiges til at yde de på hans jord boende inderster såvel 
brændsel som græsning til kvæget, så bylaget ikke har besvær.

3.
Skulle en eller anden boelsmand ikke være i stand til at forsyne sine inderster med 
den nødvendige græsning, så må de pågældende, der er for mange, selv skaffe sig 
det nødvendige eller afskaffe kvæget.

4.
Det står  dem,  som endnu ikke har indersterboliger  på deres  grund,  frit  for,  at 
opføre sådanne, men ganske vist kun en bolig på hver otting. Skulle nogen handle 
imod denne bestemmelse, idømmes han 10 rigsdaler kongelig bøde og 5 rigsdaler 
til byen.

5.
Skulle nu en eller anden inderste understå sig på en anden mands grund, at grave 
flauer  (hedetørv)  til  brændsel,  og blive grebet  deri,  skal  han ikke alene  betale 
grundejeren for flauerne, men også være henfalden til 1 rigsdaler øvrighedsbøde. 
Boelsmændene skal om foråret opmåle og fordele flauejorden, men ikke mere end 
nødvendig til  brændsel.  Al graven uden for den opmålte  grund er fuldstændig 
forbudt.

Som denne kontrakt nu er tiltrådt af samtlige boelsmænd, så skal den overholdes, 
såvel af dem som af deres efterkommere.

Bedsted den 16. maj 1729.

Broder Ratenburg Jacob Michelsen
Hans Christensen Asmus Matzen
Nis Lorenzen Poul Nissen I

 Hans Boysen Jens Jessen
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Hans Rasmussen Poul Nissen II
Hans Caspersen Jørgen Wind".

Kilde:
• Lærer Peter Høier, Klovtoft: Oplysninger fra 1980.
• Oplysning: Medens boelsmændene var ejere eller fæstere på gårdene, så var indersterne landarbejdere 

eller håndværkere, som boede i lejede huse med lidt kålhave, som gårdmændene lod opføre.  

Erhvervsudviklingen i sognet 
gennem tiderne

De første mennesker, der bosatte sig i vort område, var jægere. Senere slog de sig ned og blev 
fastboende:  De  blev  bønder.  Som  sådanne  var  de  på  det  nærmeste  selvforsynende.  Kun 
undtagelsesvis tog de hjemmefra for på markeder og handelspladser at forsyne sig med de ting, som 
de havde brug for, og som de ikke selv kunne fremstille.

Alle folk var i datidens samfund på en eller anden måde beskæftiget ved landbruget. De, der 
havde mest jord, var gård- eller boelsmænd. De udgjorde datidens overklasse og bestemte over alle 
de øvrige, der i førkristen tid blev kaldt trælle.  Da denne samfundsklasse efter  kristendommens 
indførelse blev frie, blev de kådnere og inderster. Kådnerne var datidens husmænd. De ejede kun et 
mindre jordstykke og efter aftale med gårdmændene havde de måske ret til at have et enkelt eller 
kun ganske få dyr gående på overdrevet.

Indersterne var de dårligst stillede. De havde ingen jord og boede i reglen i lejede huse, der var 
opført på gårdenes toftejord. Indersterne havde i reglen arbejde som daglejere på gårdene.

              
Familien Steinvig foran huset på Sivkrovej.
Anton Steinvig, der ses i hvid jakke var bødker i Bedsted gennem mange år. På hans venstre side står 
hans hustru Cathrine, og på hans højre side tre af børnene: Lorenz, Dinne og Johanne.
Anton Steinvig blev født i Bedsted 15. okt. 1858, død 21. dec. 1933, og søn af Lorenz Steinvig (1824-
1886) og Anne Christine Andersen (1826-1905).
Den 10. apr. 1883 blev Anton Steinvig gift med Cathrine Magdalene Lauritsen, født 27. dec. 1855, død 30. 
jan. 1931, der var datter af Ellen Christine og Johan Peter Lauritsen i Klovtoft.
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I  ægteskabet fødtes 10 børn. Af disse var de 6 dødfødte.  De øvrige 4 var: Anne Eline (1883-), Ellen 
Kjestine (1886-), der i 1911 blev gift med købmand i Nørre Løgum, Hans A. Enevoldsen. Lorenz (1891-), 
blev gift med Meta Marie Andersen samt Johanne Petra (1895-).
Huset  eksisterer  ikke  længere,  men  lå  hvor  omtrent  "Et  Plans  Huset"  i  dag  ligger  på  Nørrevirke.  I 
baggrunden til venstre skimtes Vestergård, der nedbrændte i 1970.
Billedet er fra omkring 1915 og lånt af Peter Petersen, tidligere købmand i Bedsted.

En selvstændig håndværkerstand i landsbyerne fandtes endnu ikke, idet en fyrstelig forordning af 
22. juli  1711 forbød al  udøvelse af  håndværk, der lå inden for 3 mils  afstand fra købstæderne, 
"undtagen herfra var dog de nødvendige smede,  skræddere og hjulmagere".  Alt,  hvad man end 
måtte have brug for, skulle man købe eller lade forfærdige i købstaden.

I  1740-45  kom der  to  forordninger,  der  endnu  engang  indskærpede  det  gamle  forbud  mod 
"forprang", dvs. ulovlig handel uden for de privilegerede købstæder, flækker og markeder, drevet af 
landboere  eller  omstrejfere.  Jesper  Christensen  i  Bedsted  var  en  af  dem.  Han  havde  en 
"kniplefabrik"  i  Bedsted  og  havde  her  slået  sig  ned  på  trods  af  loven.  En  sag  mod  Jesper 
Christensen blev rejst 6. okt. 1744, men trods det drev han alligevel borgerligt hverv i Bedsted med 
alskens købmands- og kramvarer. Han falbød kniplepiger de nødvendige levnedsmidler, skønt det 
udtrykkeligt var blevet ham det forbudt, idet han i 1741 havde fået ordre til at flytte til en købstad, 
for derfra at forsyne sine kniplepiger med varer.

Jesper Christensen har nok været datidens store mand i Bedsted. Udover at være gårdmand og 
kromand, høker og kniplingshandler var han også ejer af et 1/2 kådnersted. Dertil købte han 1. aug. 
1740 ét for få år siden nyopført inderstehus på 11 fag i Søndergade (= Sivkrovej) med kålhave. Det 
var  sandsynligvis  her  tale  om huset,  Sivkrovej  29,  som Broder  Ratenburg  lod  bygge  i  toftens 
sydøstlige hjørne i februar og marts måned 1733. (Tidligere Friedrichsens høkerbutik). Udover en 
kro eller et gæstgiveri i Bedsted var der også kroer i både Terp og i Sivkro.

Fra en fortegnelse fra omkring 1760 over erhverv,  der findes i  Bedsted nævnes: 2 smede,  2 
tømrer,  1  hjulmand,  1  snedker,  1  skomager,  1  kromand,  1  høker  samt  2  kniplingskræmmere. 
Navnene på de 2 kniplingskræmmere var Niels Petersen og Jesper Christensen. At der fandtes 2 
kniplingskræmmere  eller  forhandlere  i  landsbyen,  vidnede  om  en  ikke  helt  ubetydelig 
kniplingsindustri blandt sognets kvinder, ja selv små piger blev sat til at kniple. Ofte forsømte de 
skolen af samme grund, men ved at kniple var de trods alt med til at sørge for familiens underhold. 
De færdige kniplinger  blev opkøbt  af  kniplingskræmmerne  og videresolgt,  først  og fremmest  i 
Tønder, der var hovedcentret  for hele vestegnens kniplingeindustri.  Først langt hen i 1800-tallet 
ophørte denne beskæftigelse i industriøjemed.

Der findes dog oplysninger om folk i sognet, der ernærede sig ved andet end landbrug. Midt i 
1600-tallet nævnes Hans Brodersen, at være urmager eller sejrmager i Gravlund. I 1641 reparerede 
han nemlig tårnuret i  Ribe Domkirke.  Mellem 1640-48 arbejdede han også med at fremstille et 
sejerværk og et solur til Sct. Nicolaj kirke i Aabenraa samt en ny timeslagsklokke. For dette bestilte 
arbejde forlangte han i alt 57 daler og 32 skilling.
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Også Peder Pedersen var urmager i Gravlund. Han må have kendt Hans Brodersen. Om Peder 
Pedersen ved vi, at han fremstillede et sejerværk til Døstrup kirke i 1630-erne. Det tog ham 14 dage 
at sætte dette ur op i kirken. Først i 1800-tallet vides det med sikkerhed, at der igen boede urmagere 
i  Bedsted sogn. Den første  var Peter  Andersen Winterfeldt.  Han boede i  huset,  Rønnevej  1 og 
efterfulgtes af urmager Conrad Asmussen.

Erhvervsundersøgelse ud fra oplysninger i Bedsted sogns kirkebøger

Hvert hele århundrede er optalt efter fødte fra f. eks. 1870-1970, med erhvervsangivelse.
Der gøres opmærksom på, at listen på ingen måde er fuldstændig; kun vejledende.

1500-tal 1600-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal
Gårdmænd / bolsmænd 84 83 131 126 139
Kådnere/husmænd/parcellister 5 9 39 84 142
Inderster/daglejere/arbejdere 0 2 135 180 159
Præster 6 4 4 8 8
Degne/lærere/pædagoger 0 2 7 15 29
Møllere 2 4 4 4 5
Urmagere - 2 1 2 0
Smede - 2 7 18 12
Kromænd - 2 7 9 4
Hjulmagere - - 4 6 2
Hyrder/markmænd - 3 13 - 1
Skræddere - - 13 14 2
Skomagere/klodsmagere - - 3 16 3
Snedkere/tømrer - - 4 20 15
Jordmødre - - 3 3 2
Kniplingshandlere - - 3 8 0
Vævere - - 1 - -
Tagtækkere - - 1 2 2
Bødkere - - 1 4 2
Bendrejere - - 1 - -
Murere/murmænd/bygmestre - - 1 5 15
Saddelmagere - - 1 1 1
Kurvemagere - - - 3 -
Bøssemagere - - - 1 -
Glarmestre/glaser - - - 2 1
Købmænd/høkere - - 2 5 16
Malere - - - 3 3
Rebslagere - - 4 2 1
Pottemagere - - - 1 -
Karetmagere - - - 1 1
Garvere - - - 1 -
Bagere - - - 1 3
Handelsmænd - - - 1 4
Slagtere/ husslagtere - - - 1 8
Kirketjenere/gravere - - - 2 3
Stationsmestre - - - - 5
Mejerister/-bestyrere - - - - 18
Vejmænd - - - - 3
Postbude/-mestre - - - 3 8
Syersker - - - 2 2
Montører/konstruktører - - - - 3
Mekanikere/maskinarbejdere - - - - 2
Vognmænd/chauffører - - - - 40
Gartnere - - - - 4
Frisører/barberer - - - - 1
Orne- og hingstmænd - - - - 2
Kontorassistenter/bankas. - - - - 17
Fabrikanter - - - - 3
Pedeller - - - - 5
Dyrlæger - - - - 2
Diakoner - - - - 16
Driftsledere - - - - 3
Elektrikere - - - - 2
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Hjemmehjælpere/sygepassere - - - - 16
Damefrisører - - - - 1
Køkkenassistenter/økonomaer - - - - 3
Sygeplejersker - - - - 9
Ekspedienter - - - - 10
Husassistenter - - - - 9
(Ubenævnt) - 11 72 83 25

Ellers  var  det  endnu sparsomt  med  inderster  i  1500-  og  1600-tallene.  Det  ene  af  Bedsteds  to 
inderstehuse blev i 1732 købt af den 47 årige skomager, Morten Christensen. I 1749 var der endnu i 
Mårbæk kun 1 inderste, i Terp var der 1 inderste og 2 kådnere, og i Bedsted 2 inderster og 12 
kådnere, men på grund af den øgede befolkningstilvækst i de efterfølgende årtier var antallet af 
inderster og kådnere i 1773 steget til i alt 28. 

   

Bybillede fra Kirkegade i Bedsted. Huset til højre er manufakturhandler Hans Sørensens hus. I 
huset til venstre boede bygmester, Christian Nielsen. Han står omtrent midt i billedet med en 
sav I hånden, mens hans hustru, Petrea Nielsen sidder foran huset i en hvid kjole med et barn 
på  skødet.  Yderst  til  venstre  sidder  to  mindre  børn.  Desuden ses  forrest  i  billedet  4  børn 
omkring vandhullet samt tre børn længere tilbage ind ad Tjørnevej.
Christian Nielsen blev født I Skodborg 20. maj 1879, død 85 år gammel 6. Jan. 1965, søn af 
arbejder i Skodborg, Boe M. Nielsen og hustru Karen Christensen.
Omkring 1911 blev Christian Nielsen gift med Petrea Nielsine Nielsen, født i Toftlund 30. maj 
1887, død 72 år gammel i Aabenraa 15. juli 1959, datter af stenhugger Niels Peter Nielsen og 
hustru Mette Marie Christensen.
I ægteskabet fødtes 6 børn: Carl (1912-), blev murer og er bosat i Rødekro. Marie (1913-), gift I 
Bedsted 1937 med sygehusportør i Haderslev, Andreas Hansen. Peter (1915-1983) var ligesom 
broderen murer, med bopæl I Rødekro. Max (1919-1996). Bothilde (1921-) blev gift i Bedsted 
1942 med strikkemester I Egtved, Volmer Locht, samt Christian (1923-). 
Vejen ind imellem de to huse i Kirkegade er Tjørnevej. Helt i baggrunden skimtes Hans Jessen 
Hansens gård. Huset mellem gården og Sørensens hus er den tidligere kro fra før 1902. Her 
indflyttede kort efter Hans Peter Nielsen, der drev et malerfirma.
Billedet er taget af fotograf, Th. Møller, Løgumkloster omkring 1915 og er lånt af Frida og Johan 
Møller, Bedsted i 1985.

I 1729 var der ellers blevet udstedt en forordning, der skulle forhindre en yderligere stigning af 
inderster. (Se side 785). Dog var udviklingen ikke til at stoppe. Fra de to samfundsklasser: kådnere 
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og  inderster  udviklede  der  sig  efterhånden  en  handels-  og  håndværkerstand,  men  også  fordi 
gårdmændene ikke fuldt ud kunne opsluge hele denne arbejdskraftreserve. 

Det begyndte sandsynligvis med at de i deres ledige stunder tyede til forarbejdning af forskellige 
ting og sager, som gårdmændene kunne bruge. Til et inderstehus kunne der f.eks. også være knyttet 
et lille høkeri, men i 1740 blev det indskærpet, at der ikke måtte drives høkeri på landet i større 
omfang, men kun visse varegrupper (Se side 257), da det ellers ville skade den borgelige næring i 
købstæderne.

At befolkningstallet var stigende i 1700-tallet og dermed også en forøget byggeaktivitet, giver 
den næste  lille  oplysning  et  tydeligt  bevis for.  I  året  1705 blev der nemlig leveret  11 vognlæs 
tømmer fra Aabenraa til Bedsted mod kun 2 læs til Hellevad. Øster Løgum sogn fik dog samme år 
leveret 16 vognlæs tømmer.

                     
Petra og Asmus Hinrichsen købte i 1927 huset, Sivkrovej 1 med et tilhørende lille værksted af Hansine 
Knudsen, hvis mand tidligere havde ernæret sig ved bl.a. at udleje et tærskeværk. Asmus Hinrichsen eller 
Adde,  som han i  daglig  tale  blev  kaldt,  var  uddannet  cykelsmed og  bødker.  Her  i  det  lille  værksted 
nedsatte han sig med reparation af biler og cykler, samt salg af benzin og biludlejning. Da han senere i 
1932  afhændede  biludlejningen  på  grund  af,  at  der  ikke  længere  var  så  mange  penge  blandt  folk, 
arbejdede han i stedet som hjuler ved siden af sin cykelreparation.
Senere fik han også en fast kontrakt med Øster Terp Mejeri med at lave smørdritler til eksport. I 1952 
ombyggede Asmus Hinrichsen den vestlige halvdel  af  værkstedet til  en kiosk,  hvor man kunne sidde 
indendørs og nyde sin is.  "Petras Iskiosk" var populær blandt  byens  unge,  især efter  en sportsaften. 
Kiosken fungerede til 1964, hvor hun da på grund af alder ønskede at stoppe udsalget.
Asmus Hinrichsen blev født i Højer 29. juni 1902 og døde 65 år gammel 18. okt. 1967, søn af ølhandler i 
Løgumkloster, Asmus Peter Hinrichsen og Helene Schlott.
Den 10. april 1927 blev han gift i Bedsted kirke med Petra Christine Schulz, født i Ravsted 10. jan. 1906, 
datter af postbud og senere landmand i Arndrup, Chresten Schulz (1878-1932) og Anna Cathrine Knudsen 
(1880-1973).
I  ægteskabet  fødtes  3  børn:  Adolf  (1927-),  Christel  (1933-),  der  i  1955  blev  gift  i  Bedsted  med 
snedkersvend, Hans Jørgen Hansen, samt Christian (1939-). Han blev i  1964 gift  med Lydia Hansen. 
Christian er i dag bosat i Padborg.
Billedet er fra omkring 1927 og viser Addes værksted med benzintank. Foran bygningen ses Adde selv 
stående ved sin udlejningsvogn. Manden bag ved bilen med den hvide kasket er Bentsen Ottsen, der på 
den tid arbejdede i byen som murer, med bl.a. at bygge Bøjes snedkerforretning i 1927. (Oplysninger fra 
Petra Hinrichsen, Bedsted 1994).

Blandt de gamle håndværkerfag var smedehvervet det ældste. Allerede i 1600-tallet ved man, at 
der var smede i Bedsted. De havde naturligvis også en lille gård at passe ved siden af. I 1750 solgte 
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Mathias Wind sin smedje til sin efterfølger, Andreas Hansen Lydiksen, men allerede i 1758 antog 
byen Hans Jørgensen som ny smed, men ellers kan man bedst ved hjælp af kirkebøgerne danne sig 
et indtryk af, hvilke håndværkere og handlende, der lidt efter lidt nedsatte sig i sognet op gennem 
1700-, 1800- og 1900-tallet. Se også erhvervsundersøgelsen side 788.

Lige siden har der været smede i sognet. I vort århundrede var det især medlemmer af Løbner 
slægten, der sad på dette hverv i Bedsted. (Se om smedeslægten Løbner, side 621-36). I Terp hed 
smeden i slutningen af forrige århundrede Jes Jessen. Smedjen lå øst for Hørgård og tæt op mod 
"Grotten" ved forsamlingshuset. Jes Jessen nævnes også at være gørtler, dvs. en håndværker, der 
fremstillede  metalgenstande,  især  i  kobber  og  messing.  Hans  afløser  blev  Frederik  Busch,  der 
nyetablerede sig i byen i 1921 lige over for Terp Mejeri.

Af  andre  og  mere  sjældne  erhverv  kan  nævnes  Johan  Friedrich  Wagner  (c1803-),  der  var 
bøssemager  i  Bedsted  i  1800-tallet  samt  Peter  Chr.  Ohrt  (c1768-),  der  var  bendrejer.  I  vort 
århundrede huskes gøgleren,  Willy Frederiksen,  der var  poltmand eller  produkthandler  som det 
hedder på rigsdansk.

Møllere er et andet gammelt erhverv. Helt siden 1200-tallet har vi beretninger om, at man har 
drevet mølleri i Arndrup (Se om møllens historie side 219-30).

 

Ved større sammenkomster i forsamlingshuset samt ved private fester i hjemmene bliver der ofte 
sendt bud efter en kogekone og nogle medhjælpere.
På billedet ses sådanne 3 hjælpere i arbejde til en familiefest i Bedsted sogns Forsamlingshus. 
Det er fra venstre Jenny Boisen (1912-),  født  Jensen, gift  i  1932 med arbejdsmand i Bedsted, 
Nicolaj  Boisen (1905-1980).  Ingeborg Bendorff  (1925-),  født  Tryk,  gift  i  1944 med markmand i 
Bedsted, Enevold Bendorff (1922-) samt Petra Hinrichsen. (Mere om hende side 790).
Billedet er fra omkring 1960 og lånt af Petra Hinrichsen, Bedsted.

For året 1834 findes der igen en liste over hvilke næringsdrivende, der fandtes i Bedsted sogn, 
udover naturligvis bønderne, kådnerne og indersterne:
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Bedsted: 1 smed Terp: 1 smed
1 snedker 1 høker
1 tømrer 1 hjulmager
1 bødker 1 skrædder
2 skomagere
2 skræddere Mårbæk: 1 hjulmager
1 væver 1 tømrer
3 kniplingshandlere
1 jordemoder Arndrup: 1 skomager



I 1700-tallet skete der ikke de helt store ændringer i erhvervsmønsteret, men i 1800-tallet kom 
der nogle nye erhvervstyper til sognet, især efter at næringsfriheden blev indført i 1852, eller også 
fordi  der  opstod et  naturligt  behov.  Blandt  disse nye  erhvervstyper  kan nævnes:  bager,  garver, 
glaser, karetmager, kurvemager, maler, pottemager, rebslager samt slagter.

Mange af disse håndværkerfag findes ikke mere. De blev industrialiseringens ofre. Smeden er 
dog en af de få, der overlevede, men også kun fordi han gennem tiderne tilpassede sig tidens krav.

I begyndelsen af 1900-tallet skete der større ændringer i sognets handels- og servicemønster. Der 
blev i Bedsted i 1902 opført et privatmejeri og en ny kro. Nogle år senere, i 1909 opførtes et nyt 
bageri og en manufakturforretning og året efter en ny købmandsforretning. 

Også i Terp blev der sat gang i servicesektoren, hvilket også fremgår af nedenstående liste:
 

Den forholdsvis store byggeaktivitet i århundredets begyndelse skal ses i belysning af oprettelsen 
af amtsbanen mellem Aabenraa og Løgumkloster. Til nogen egentlig stationsby udviklede Bedsted 
sig dog aldrig. Byen forblev en landsby,  hvor befolkningen hovedsagelig levede af landbrug og 
lønarbejde i forbindelse hermed, og de behov for specielt fremstillede varer, de end måtte have brug 
for, fik man dækket hos de lokale håndværkere, der alle boede langs den gamle landsbygade, og 
som selv ved siden af deres håndværk drev lidt landbrug. Det var dog også karakteristisk, at der til 
Hybschmanns nyopførte købmandsforretning, åbnet i 1910, hørte et landbrug med nogle få hektar 
jord.
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Servicefunktioner i Bedsted sogn omkring 1925

Bedsted: Kirke
Tre-klasset skole, opført 1902
3 købmandsforretninger
Købemejeri, privat, opført 1901, ca 250 køer
Jernbanestation
Gæstgiveri
Postekspedition

Terp: To-klasset skole, opført 1883
Tysk privatskole, opført 1918
2 købmandsforretninger
Købemejeri, privat, oprettet 1909, ca 300 køer
Gæstgiveri
Telegraf- og telefoncentral

(Kilde: Trap, Danmark)



Med  den  store  byggeaktivitet  blev  der  basis  for  murer-  og  snedkerfagene.  I  1908  byggede 
bygmester, Christen Nielsen et hus til sig selv i Kirkegade og bygmester Johan Møller bosatte sig i 
Bedsted Kro.  Sidstnævnte  vides efter  1920 at  have opført  de 3 parcelhuse  lige overfor  kirken. 
Omtrent samtidig nedsatte Hans Peter Nielsen sig som maler i den tidligere kro på Tjørnevej.

Helt siden 1700-tallet ved man, at der har boet jordemødre i Bedsted. Siden 1810 hørte det til amtmandens 
opgaver at udstede jordmoderbestallinger. Hvervet som jordemor var højt værdsat og en jordemoder kunne 
altid kendes på sit lange og hvide forklæde samt hendes karakteristiske jordemodertaske.
På billedet ses jordemoder, Lovise Christine Petersen, født i Terp 22. Aug. 1841, død i Bedsted 21. Okt. 
1918, datter af gårdmand i Terp, Peter Andreas Petersen (1796-1874) og Anna Dorthea Bentzen (1797-
1874). 
I  1864 blev  hun gift  med bagermester  i  Uge,  Simon Elias Hansen.  Efter  hans tidlige  død i  dec.  1867 
bestemte hun sig for at blive jordemoder. Hun kom på jordemoderskolen i Kiel, hvor hun efter et kursus i 
sommerhalvåret 1868 fik sit bevis. Hun var først ansat i Arrild, inden hun omkring år 1882 flyttede til Bedsted 
sammen med sin 2. ægtemand, Frederik Ludvig Ridel Lorentzen (c1845-1920). De boede i det lille hus i 
Kirkegade lige nord for kirken.
Billedet af jordemoder Lovise Lorenzen er hentet fra "Polizeilicher Ausweis für den Verkehr im grenzgebiet", 
udfærdiget  af  amtsforstanderen i  Øster  Terp i  1917,  og er  lånt  af  hendes barnebarn,  Frederik  Hansen, 
Bedsted i 1987.

I 1837 flyttede tidligere gårdmand i Mårbæk, Peter Jespersen til Øster Terp, efter at være blevet 
enkemand og havde solgt gården til Nicolaj Christensen. I Terp nedsatte han sig både som kromand 
og købmand, men hvor i byen vides ikke. I 1869 blev kroen i Terp opført af Daniel Jørgensen. Han 
indrettede samtidig en købmandsbutik i kroen, der virkede helt ind til 1936, hvor Hans Rasmussen 
da fik gang i  sin købmandsforretning  i  huset,  Visbjergvej  26.  Også i  Terp Mejeri  var  der i  en 
årrække en blandet landhandel, startet af mejeriejer, Mathias Hansen Korsgaard i 1909.  

Bedsteds udvikling ville nok have fortsat, hvis ikke verdenskrigen havde sat en dæmper på den 
økonomiske aktivitet.  Først fra 1930 skete der igen en videreudvikling og specialisering i byens 
servicemønster. Denne gang var det statsbaneforbindelsen, oprettet i 1927, der blev den drivende 
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kraft. F. eks. flyttede snedkermester, Peter S. Bøje af samme grund til Bedsted fra Terp. Her opførte 
han i 1927 et stort snedkerværksted på Valmuevej, idet han regnede med et øget byggeri i den nu 
genetablerede stationsby. 

                           
Carsten  Nielsen  blev  uddannet  som maler  i  faderens  virksomhed i  Ravsted.  Boede  herefter  en  tid  i 
Bylderup.  Efter  giftermålet  med Anna D. Knudsen var han i  nogle år maler i  Gram, hvorefter  han og 
hustruen flyttede til Bedsted, gjorde i 1. verdenskrig hele krigen med, kom helskindet hjem og var herefter i 
en række år maler i Bedsted. I 1931 skiftede han erhverv og blev nu kommunalansat vejmand, et hverv 
han med flid røgtede i 22 år indtil han i 1953 fyldte 70 år. I 1961 flyttede han og hustruen til Aabenraa, 
Jernbanegade 12. Her i Aabenraa boede i forvejen flere af deres børn.
Carsten  Petersen  Nielsen,  født  i  Ravsted  15.  aug.  1883,  død  i  Aabenraa  24.  marts  1974,  søn  af 
malermester i Ravsted, Jens H. Nielsen (1852-1947) og Anna Margrethe Raben.
Den 10. okt. 1909 blev han gift  med Anna Dorothea Knudsen, født i  Bedsted 25. okt. 1887, datter  af 
landpostbud og kirketjener i  Bedsted, Martin J.  Knudsen (1859-1924)  og Dorthea M. Knudsen (1862-
1929).
I  ægteskabet fødtes 13 børn:  Dorthea (1909-)  blev gift  i  Felsted 1933 med Peter  Jacobsen. De drev 
købmandsforretning i Tumbøl 1934-69. Anna (1911-), gift 1936 i Bedsted med Peter Chr. Byriel, der var 
ansat  i  et  kaffefirma i  Aabenraa.  Jens (1913-).  Han døde 17 år  gammel  af  lungebetændelse  i  1930. 
Andreas (1914-), gift 1943 med Laura Hansen. De bosatte sig i Rødekro, siden i Aabenraa. Cecilie (1915-) 
blev gift med vinduespolerer Jes Jensen. De bosatte sig i København. Martin (1917-) gift med Hansine 
Hansen. De drev egen malerforretning i bl.a. Tumbøl. Frieda (1919-) gift med Tage T. Petersen. I 1956 
købte de og drev Hotel Dagmar i Ribe. Christine (1921-) blev gift i Bedsted med Nis Grau. De bosatte sig i 
Odense. Hans Peter (1923-), gift 1950 med Lilian Knudsen. Han blev direktør i et oliefirma i Ålborg. Ella 
(1924-) blev gift med Aksel Sørensen og bosatte sig i Valby. Dagmar (1925-) blev gift 1952 i Bedsted med 
Vagn Hansen. De havde et vognmandsfirma i Aabenraa. Erna (1926-) blev gift med Peter Svenson. De 
bosatte sig i Allerslev. Wilhelm (Willy, 1928-) blev gift 1951 i Bedsted kirke med Gerda Holm fra Bedsted. 
Han blev bager i Aabenraa. 

Elektriciteten, der blev installeret i Bedsted sogn i tiden omkring 1924 var en anden medvirkende 
årsag til de to motormøllers etablering i 1930. Med denne nyskabelse udkonkurreredes hurtigt den 
gamle vandmølle i Arndrup. De to motormøller ejedes af henholdsvis Johan Møller, Kirkegade og 
Henrik  Sandholdt,  Sivkrovej.  Begge  mente,  at  jernbaneforbindelsen  gennem byen  ville  få  stor 
betydning for deres firmaer med øget salg og omsætning. Med tog kunne de også forholdsvis let få 
deres varer transporteret hjem. (En artikel om firmaet J. B. Møller vil i øvrigt komme i et senere 
nummer). 

Også købmand, Peter Petersen etablerede sig i 1930 på Lundbyesvej.  Også han troede på en 
fremtid for jernbanen ligesom købmand, Hans Peter T. Hybschmann i Kirkegade. (Se artiklerne om 
Hybschmanns og Peter Petersens købmandsforretninger side 557-65). 
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Men  også  andre  forretninger  så  i  de  efterfølgende  år  dagens  lys,  bl.a.  Maren  Nielsens 
tatolforretning og Jørgen Clausens slagterforretning. Se senere i heftet.   

I efterkrigsårene blev bilerne den store vinder. Mange nedsatte sig i disse år som vognmænd eller 
som lillebilchauffører. De fleste måtte dog opgive igen efterhånden som bilen mere og mere blev 
hver mands eje. En af de få, der overlevede med en lillebilforretning var Laurits Holm, Sivkrovej 
25. Han startede i 1946. Forretningen bestod da af taxakørsel samt udlejning af 2 biler uden fører, 
men i løbet af 1960-erne, eftersom flere og flere selv fik bil, indskrænkedes forretningen. Herefter 
havde Holm kun kørsel for de offentlige institutioner, såsom skolebuskørsel, kørsel af pensionister 
til  Solgårdens dagcenter, pensionistkørsel til lægehuset i Løgumkloster, kørsel af fodboldhold til 
udenbys  kampe  samt  kirkebilture  på  nogle  bestemte  søndage.  Som  supplement  til 
lillebilforretningen drev Laurits Holm helt indtil 1960 lidt svineavl, mens hans hustru, Edle Holm 
klarede hvervet som byens postekspeditør i årene fra 1965 til 1981. 

To arbejdsmænd i arbejde i en grusgrav I færd med at si sand. 
Manden til  venstre  er Peter  Lausten,  født  i  Abild 31.  maj  1906 og død i 
Bedsted 12. marts 1958, søn af landmand i Bedsted fra 1913, Andreas Chr. 
Lausten  (1865-1950)  og  Karen  Wilhelmine  Enemark  (1871-1940).  Peter 
Lausten var ugift. Manden til højre er ikke identificeret.
Billedet er fra omkring 1930 og er lånt af Petra Hinrichsen, Bedsted.

Der var også mange i sognet, der fik ideen med benzinsalg. Ikke færre end 7 benzintanke, har der 
været opsat i sognet og i drift, inden den allersidste i 1980-erne blev nedlagt af automekaniker, Jens 
Møller, da den tyske benzin blev så billig, at alle nu kørte syd for grænsen for at tanke op. (Om Jens 
Møllers automekanikerværksted vil der komme en artikel i et senere hefte).

   De 7 benzinstandere i sognet blev opsat af følgende:
1.  Købmand, Hans Peter Th. Hybschmann, Kirkegade 13. 
2.  Købmand, Peter Petersen, Lundbyesvej 9. 
3.  Købmand, Christian P. Jessen, Gravlundvej 2, Øster Terp.
4.  Mekaniker, Asmus Hinrichsen, Sivkrovej 1.
5.  Cykelmekaniker, Christian Sølbeck, Kirkegade 21. 
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6.  Radio- og cykelmekaniker, Christian Sølbeck, Kirkegade 2B.
7.  Automekaniker, Ove Hansen, Valmuevej 2.

 
Servicemønstret i Bedsted sogn med henblik på handlende og håndværkere var ret differentieret i 

1950-erne. Der var 3 sko- og træskomagere, 1 saddelmager, 2 snedkere, 1 fiskehandel, 1 tatol, 1 
høker og 3 købmænd, 1 slagter, 1 bager, 2 mejerier, 2 møllerier, 2 gartnere, 1 maler, 1 dyrlæge, 2 
manufakturforretninger, 1 frisør og barber samt 2 sygeplejersker (1 dansk og 1 tysk).

Landpostbud, Walter Plotnikof. 
Han var først i mange år ansat ved landbruget, men fra 1. jan. 1956 startede han ved Bedsted Postvæsen. I 
de første mange år passede han især Bedsteds opland, i alt ca. 150 husstande, som han klarede ved hjælp 
af sin cykel.  Senere, da postvæsenet i Bedsted blev nedlagt og lagt ind under Løgumkloster, fik han en 
postbil at køre i, og besørgede da 214 husstande.
Walter Plotnikof er født 10. marts 1933, søn af Nikifor Plotnikof og Bertha Clausen i Løgumkloster. 
Den 11. juli 1964 blev han gift i Nr Løgum kirke med Inger Møller, født 3. nov. 1943, datter af gårdmand i 
Visbjerg, Hans Møller (1911-1990) og Anne Cathrine Eskildsen (1910-). I ægteskabet fødtes 3 sønner: Hans 
(1965-), gift i Løgumkloster 1994 med Irene Koch. Bent (1966-) blev gift i Bedsted 1991 med Birte Fugl. 
Yngst er Per (1974-).
I årene fra 1975 til 89 var Walter Plotnikoff formand for Bedsted Rideklub. 
Billedet er hentet fra dagbladet "Vestkysten" for den 31. dec. 1980.

Blandt de handlende var der dog flere, der efter 1960 havde lukket eller stod for at måtte lukke 
deres  forretninger.  Det  gjaldt  således  Andreas  Knudsens  træskoværksted  i  huset  Sivkrovej  23, 
Andreas Jensens smedjeværksted, Kirkegade 17, Thomas Iversens gartnerbutik i huset Sivkrovej 
18,  Hermann  Hansens  korn-  og  foderstofforretning,  søstrene  Friedrichsens  høkerbutik,  Maren 
Nielsens  tatolforretning,  brødrene  Stamp  Enemarks  skomagerværksted  og  frisørsalon,  søstrene 
Damms trikotagebutik, Anton Winds gartnerbutik, Søren J. Sørensens manufakturforretning, Jørgen 
Clausens slagterforretning samt Hans Rasmussens købmandsforretning i Øster Terp. 

Ligeledes  måtte  også  Chr.  Sølbecks  cykelsmed-  og  radioforretning  lukke.  Det  samme  gjaldt 
Ingvert Petersens saddelmagerværksted samt byens to snedkerforretninger, ejet af Peter S. Bøje og 
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senere dennes  efterfølger,  Flemming Pelle  samt  Christian  Popp,  Valmuevej  15.  I  flere  af  disse 
foretagender indskrænkedes virksomheden dog i takt med ejerens alder, for til sidst at lukke helt da 
vedkommende gik på pension eller døde. 

        

Af søjlediagrammet ses, at det altdominerende erhverv i sognet er landbruget. Ikke færre end 
513  eller  61,8  % af  sognets  830  indbyggere  er  beskæftiget  ved  landbruget.  Håndværk  og 
industri har 118 indbyggere eller 14,2 % beskæftigede. Handel og omsætning 30 indbyggere 
eller 2,4 %, transportvirksomhed 29 indbyggere, svarende til 2,4 %, Administration og liberale 
erhverv beskæftiger 44 personer eller 5,3 %. Folk, der lever af formuen, aldersrente eller er på 
understøttelse udgør 81 personer svarende til 9,7 %, mens 13 personer angives ikke at have et 
erhverv, svarende til 1,6 %.
Hvis man sammenligner erhvervs tallene for Bedsted sogn med hele Danmark, finder vi, at kun 
14,3  %  er  beskæftiget  ved  landbruget  m.  v.  mod  34,1  %  i  håndværk  og  industri. 
Erhvervsfordelingen stod derfor i 1960 langt tilbage i forhold til landsgennemsnittet.
Betragter  vi  alene  tallene  for  Bedsted  bys  vedkommende  ser  tallene  således  ud.  A:  44 
indbyggere (15,3 %). B: 100 indbyggere (37 %). C: 27 indb. (9,4 %). D: 20 indb. (7,0 %). E: 27 
indb. (9,4 %). F: 63 indb. (22 %) og G: 3 indb. (1 %). (Efter Trap, Danmark. 5. udgave).

I 1960-erne kom der i forbindelse med oprettelsen af alderdomshjemmet flere nye erhvervstyper 
til  sognet,  såsom  diakoner,  plejehjemsassistenter  samt  syge-  og  hjemmehjælpere.  Og  med 
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centralskolen, der opførtes i 1962 blev der brug for flere lærerboliger til de nyansatte lærere. Derved 
kom der igen stor gang i det almindelige parcelhusbyggeri. Dertil kom også opførelsen af en hel del 
nyoprettede statshusmandsbrug. Det gav i et par årtier gode tider indenfor murerfaget. Ikke færre 
end 5 bygmestre havde her nok at se til, når antallet af parcelhuse hvert år forøgedes med 4 - 6 huse. 
De fem murere var: Thomas Sølbeck, Johannes Holm, Søren Peter Hansen, Jens Peter Schrøder og 
Willy Taszarek.

    

Murermester Jens Peter Schrøder foran sit byggeri på adressen: Lindevej 6 i Bedsted i 1980. Af 
billedet  fremgår  det,  at  der  lige  har  været  rejsegilde  på  boligkomplekset,  bestående  af  4 
ejerlejligheder, hver på 60 m2 + redskabsrum. 
Jens Peter Schrøder blev født i Øster Terp 8. juni 1941, søn af landmand i Øster Terp, Johan 
Schrøder (1914-1994) og Agnes Ries (1916-). 
Den 11. maj 1963 blev Jens Peter Schrøder gift med Else Margrethe, født 3. juni 1941 og som 
stammer fra Darumegnen. Ved giftermålet flyttede de ind i den gamle landsbyskole i Øster Terp, 
Mårbækvej 4.
Jens Peter Schrøder blev uddannet som murer og havde derefter i flere år sit eget byggefirma, 
som han imidlertid måtte opgive på grund af sygdom. I stedet uddannede han sig videre og blev 
teknisk  tegner.  I  sin  fritid  er  han  biavler  og  er  ellers  sektionsleder  i  hjemmeværnet.  Else 
Margrethe var hjemmegående mens børnene var små, men har siden i flere år haft arbejde som 
rengøringsassistent på Tønder Kaserne.
I ægteskabet er der 4 børn: Bo (1963-) bor i Hønning. Hanne (1965-) i  Løgumgårde, mens 
tvillingerne Jan og Kaare (1975-) er hjemmeboende.
Billedet er taget af "Hannes Foto", Løgumkloster og er hentet fra Løgumkloster Avis, april 1980.

Efter 1960 skete der igen flere ændringer i servicemønstret, idet mange af de gamle erhverv blev 
nedlagt,  mens  nye  kom til.  Byen  fik  nu en el-forretning,  damefrisørsalon,  antikvitetsforretning, 
grillbar samt en pølsevogn. Desuden åbnede Handelsbanken og Sparekassen for Løgumkloster og 
Omegn filialer i Bedsted. Med hensyn til mønstret for de øvrige selvstændige erhvervsdrivende i 
byen synes situationen fra midt i 1930-erne og til  omkring 1970 at være mere konstant. En del 
værksteder lukkede dog i løbet af 60-erne, hvilket først og fremmest skyldtes den øgede færdsel i 
egen bil til de større byer, hvor også udbuddet var langt større. Også af samme grund gik antallet af 
håndværkere stærkt tilbage.  I øvrigt var det et karakteristisk træk for mange af de selvstændige 
erhvervsdrivende i Bedsted, at de langt op i tiden holdt nogle få svin og høns i baghaven, så de 
kunne opretholde en vis grad af selvforsyning med hensyn til fødevarer.
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I 1963 etablerede Kirsten Uth sig som damefrisør med frisørsalon i huset, Sivkrovej 31 på 2. sal. 
Hun lukkede salonen i 1978, da manden, Arne Uth overtog en gård i Ravsted sogn. Kirsten Uth er 
dog stadig beskæftiget med frisørarbejde i Bedsted, idet hun en gang om ugen kommer til Bedsted, 
hvor hun på Solgården ordner beboernes hår.

Langt  tilbage  i  tiden  blev  der  solgt  mejerivarer  fra  både  privatmejeriet  i  Terp  samt  fra 
andelsmejeriet i Bedsted. Der blev herfra solgt mælk i løs vægt. Kunderne skulle selv medbringe 
beholdere til det kvantum mælk de skulle have. Udover mælk blev der også handlet med smør, ost, 
fløde samt kærnemælk. Sælgeren i udsalget i Bedsted gennem alle årene var Cecilie Damm, men da 
hun stoppede i midten af 1960-erne blev ismejeriet samtidigt nedlagt. Salg af mælk foregik herefter 
på mælkeflasker kørt ud til byens kunder i bil af byens kirketjener, Hans Toft, der på denne måde 
supplerede  sin  indtægt.  Udover  jobbet  som kirketjener  havde han og hustruen  på deres  bopæl, 
Snerlevej 3, også en bibeskæftigelse som blomster- og kransebinder i forbindelse med begravelser. 
Tidligere havde de også i en periode haft udrugning af æg, et hverv de havde overtaget efter Marie 
Hahne, Bedsted. I 1967 ophørte Hans Toft igen med jobbet som mælkemand. 

            

Dyrlæge Børge Buhl og hustruen Cecilie Buhl.
I 1956 oprettedes Bedsted Dyrlægepraksis. Det var dyrlæge, Børge Buhl, der etablerede sig i Bedsted 
fra 1. nov. 1956. Først var han i en årrække, indtil 1944 ansat ved landbruget. I 1948 kom han til 
Landbohøjskolen i København, hvorfra han efter endt eksamen i 1954 blev assistent i Kværndrup på 
Fyn.  Herfra  kom  han  to  år  senere  til  Bedsted.  Omkring  1959  lod  han  et  nyt  parcelhus  bygge, 
Tulipanvej 4, hvorfra han i alle årene udøvede sin praksis.
Helt fra begyndelsen havde Børge Buhl et samarbejde med dyrlæge Kaj Petersen i Arrild, men fra 1. 
jan. 1970 tilsluttede han sig "Dyrlægecentralen Sydvest", der fik sæde i Løgumkloster.
Fra  1.  jan.  1982  indgik  han i  kompagniskab  med dyrlæge,  Jørgen  Bo  Hansen  (1948-),  der  blev 
eksamineret  1976.  Den  1.  juli  1989  overtog  Jørgen  Bo  Hansen,  Lundbyesvej  1B,  Bedsted 
Dyrlægepraksis efter Børge Buhl. 
Børge Buhl blev født i Jordrup vest for Kolding 13. juni 1922, søn af gårdmand i Jordrup, Hans Peter 
Buhl (1892-1938) og Estrid Jensen (1893-1967). 
I hans 1. ægteskab i 1947 med sygeplejerske Helene Christine Schøler (1920-1955) fødtes 3 børn: 
Olga (1948-) er lærer og bosat i Viborg. Peter (1950-), ligeledes lærer og bosat i Rinkenæs, mens 
Erling (1954-) er salgskonsulent i en tømmerhandel og bosat i Hjordkær.
Efter hustruens død giftede Børge Buhl sig 2. gang 25. maj 1958 i Arrild kirke med sygeplejerske, 
Cecilie Schmidt, født 25. nov. 1919. Også her fødtes 3 børn: Åse (1959-) er sygeplejerske i Tønder, 
Tove (1960-), sygeplejerske og bosat i Stavanger i Norge, mens Jørgen (1964-) er fysioterapeut og 
bor i København.
Børge Buhl har i flere perioder været medlem af Bedsted Menighedsråd, samt formand gennem 6 år 
for partiet Venstre i Løgumkloster Kredsen. Efter at han i 1989 lod sig pensionere gik han i gang med 
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at studere historie ved det åbne universitet i Aabenraa. I 1995 udgav han sammen med sin tidligere 
kollega i Arrild, Kaj Petersen, en bog om "Den Sønderjyske Dyrlægeforening 1920-1995".
Billedet er fra omkring 1980 og lånt af Cecilie og Børge Buhl.

Husslagter, Thomas Toft i gang med en hjemmeslagtning hos gårdmand, Peter Haugaard, Bedsted. 
Når et svin skulle slagtes blev der på gårdene truffet flere forberedelser, såsom at hente kogende 
vand på mejeriet, osv.
Thomas Toft begyndte som hjemmeslagter i 1934. 10 år senere blev han selvstændig. Sideløbende 
hermed var han også i mange år tækkemand, et håndværk han lærte af Nicolaj Petersen i Klovtoft. 
Med hverv som tækkemand om sommeren og husslagter om vinteren blev Thomas Toft derfor kendt 
overalt  på egnen. Hjemme på bopælen, Hellevadvej 19 på Bedsted Mark havde han desuden lidt 
reparation af cykler og knallerter.
Thomas Lindrum Toft blev født i Korup 5. juni 1911, død 68 år gammel 28. jan. 1980, søn af gårdmand 
I Korup, Peter Hansen Toft (1879-1952) og Kjestine Lindrum (1880-1918). Den 26. juni 1940 blev 
Thomas Toft gift i Ravsted kirke med Marie Hansen, født 24. nov. 1918, datter af Christian Hansen 
(1880-1962) og Ingeline Clausen (1895-1963). 
I ægteskabet fødtes 5 børn: Inge (1940-), gift i 1964 med boghandler i Maribo, Niels Viggo Pedersen. 
Flemming (1944-) er forhandler og bosat i Århus. Christian (1947-) er tankvogns-chauffør i Kelstrup. 
Gunnar (1950-)  er  falckredder og bor  sammen med Dorthe Jensen i  Stevelt  ved Haderslev.  Den 
yngste er Annita (1959-). Hun er bosat i Schweiz og her gift med Hans Chr. Schmidt, der er ansat ved 
LEGO. (Oplysninger fra Gunnar Toft, Stevelt, 1996).
Billedet er fra marts måned 1968 og lånt af Peter Haugaard, Bjergvej 4, Bedsted.

Fra 1. maj 1967 indførtes der "papmælk" i Bedsted. Det blev herefter nu muligt at købe den mælk 
man havde brug for hos byens købmænd. Dertil kom også samtidigt en hel del nye mælkeprodukter 
i handelen.     

I midten af 1960-erne flyttede Helga Jensen til Bedsted, da hun her i forvejen havde 2 søskende 
boende.  Hun  flyttede  ind  i  den  gamle  stationsbygning  på  Lundbyesvej,  og  åbnede  her  et 
håndkøbsudsalg  for  Løgumkloster  Apotek.  Senere  flyttede  hun  ind  i  den  gamle  degnebolig, 
Sivkrovej  10,  hvor  hun  fortsatte  med  at  drive  sit  lille  apotek.  Varelageret  omfattede  enkelte 
toiletartikler,  hostesaft,  vitaminpiller  samt  smertestillende  tabletter,  der  opbevaredes  i  et  skab  i 
forstuen. Desuden kom der hver eftermiddag mindst 5 medicinpakker fra apoteket med rutebilen fra 
Løgumkloster. Hvervet var dog langt fra et levebrød. Da Helga Jensen stoppede med salget i marts 
1988 blev det genåbnet hos købmand, Søren Hansen og videreføres i dag af købmand, Bent Jensen.
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I 1968 startede fabrikant Kay Filskov en maskinfabrik i ejendommen, Snerlevej 1. Han havde 
tidligere været ansat hos Brd. Gram i Vojens og senere bosat på Als, hvor han var indehaver af 
"Sønderborg  Maskinfabrik",  men  da  han  syntes,  at  det  var  for  besværligt  at  drive  en  stor 
virksomhed  med  mange  ansatte,  valgte  han  i  stedet  at  sælge  og  samtidigt  at  flytte  en  del  af 
virksomheden ud på landet, og her drive sin virksomhed videre alene i samarbejde med sin hustru.

  Han valgte  Bedsted,  hvor firmaet  producerede containerdele  til  "De Danske Ostefabrikkers 
Fællesorganisation",  samt  produktion  af  særlige  netkasser  til  "Nordisk  Kabel  og  Tråd".  Da 
produktionen af disse ting ikke krævede særlige store lokaler  eller  afsætningsmuligheder  valgte 
Filskov at starte i Bedsted. I 1986 indstillede han virksomheden og produktionen på grund af alder, 
hvorefter familien flyttede tilbage til hjemegnen.

Af andre typer fabriksvirksomheder skal også nævnes Spectroplast, der fra 1971 fik hjemsted i 
det gamle andelsmejeri i Kirkegade. (En artikel om Spectroplast vil følge i et senere hefte).

En tagstensfabrik, der daglig skulle have en kapacitet på 35.000 sten, blev opført i 1980 på et 
udlagt industriområde på Østervirke. Det var Dansk Enernitfabrik A/S (B & C Danmark), der stod 
for ideen med at bygge en fabrik i Danmark frem for at skulle importere tyske tagsten. Fabrikkens 
bygherre  blev  i  stedet  Kay  Wilhelmsen,  København,  der  efter  opførelsen  straks  videresolgte 
fabrikken til  det tyske firma: "Bras & Co. GMBH". Hensigten med handlen var, at Wilhelmsen 
skulle aflevere en funktionsdygtig fabrik til det tyske firma, der på længere sigt skulle indlede et 
samarbejde med Dansk Eternit.  Fabrikationen kom aldrig  rigtig  i  gang, og nogen tid efter  blev 
fabrikshallen udlejet til J. B. Møller, der brugte den til oplagringsplads af korn.

I Øster Terp startede to unge brødre: Jens og Frederik Andersen i oktober 1970 med at støbe lys. 
De havde her købt et nedlagt husmandssted, der skulle danne basis for en lysfabrik med navnet 
"Kloster  Lys".  Det  blev hurtigt  en god forretning og snart  var  husmandsstedet  alt  for lille.  De 
flyttede herefter virksomheden til Løgumkloster, hvor de på Hedevej i løbet af få år opførte den ene 
store  fabrikshal  efter  den  anden.  Blot  9  år  efter  starten  var  i  alt  38  mennesker  beskæftiget  på 
fabrikken, der dagligt producerede 60.000 lys i mange forskellige varianter. Et stort antal Klosterlys 
bliver eksporteret til bl.a. Sverige, Tyskland og Schweiz.

Også grusgravdrift havde i 1960- og 1970-erne en storhedstid. I Øster Terp havde entreprenør, H. 
F. Freiberg en storstilet grusgravdrift i gang under navnet: "Bedsted Lø Grusgrav". Det samme var 
også tilfældet med O. Jordt, Tønder. Han stod som entreprenør og leder af "Mårbæk Grusgrav". 

Af iskiosker, pølsevogne og grillbarer har der også været gjort flere forsøg. I de første mange år 
efter krigen var det dog kun bagerforretningen der solgte is. En rund vanilleis kostede dengang 20 
øre, og hvis den var med chokoladeovertræk kostede den 25 øre. 

I  1952 begyndte  "Petra  af  Addes" at  sælge is  samt lidt  slik  fra et  lille  lokale  i  et  ombygget 
værksted, beliggende Sivkrovej 1. Her kunne man endda sidde indendørs og nyde det købte. Det var 
især ungdommen, der holdt til  her, når de efter  en sportsaften trængte til  en forfriskning. Petra 
Hinrichsen lukkede iskiosken i 1964. I stedet fik Margit Hansen opstillet et specielt bygget ishus af 
træ, opstillet ved servicestationen og benzintanken ved Valmuevej 2. Salg af is og pølser herfra 
fungerede i 2 år, hvorefter 2 store drenge, Jens og Bent Hansen og sønner af Hanne og Chr. Hansen 
i Bedsted fik tilladelse til issalg foran huset Lundbyesvej 24. Også de drev deres kiosk i omkring et 
par år. 
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Salg  af  is  og  pølser  i  Bedsted  er  langtfra  et  fuldtidslevebrød,  men  alene  en  lille  ekstra 
indtjeningsmulighed,  der dog har store omkostninger  i  form af bundethed.  Man skal altid  være 
hjemme for nærmest at stå til rådighed i alle døgnets 24 timer for at tilfredsstille byens istørstige 
sjæle.

Alligevel forsøgte Ketty og Preben Jensen trods denne viden at etablere en grillbar i bagerens 
gamle café. Grillbaren fik navnet "Ryk Ind" og fungerede fra 1976 og nogle år frem, men også her 
stod indtjeningen ikke i relation til den tid, der måtte lægges i at være til stede i grillbaren. Der kom 
dog også en vis konkurrence fra en i 1977 nystartet isbar foran huset, Lundbyesvej 46, bestyret af 
Christel og Eva Pedersen, men den fik heller ikke fik ret mange års levetid. 

Det  allersidste  forsøg på at  etablere  en indtægtsgivende kiosk blev  gjort  i  1995 foran huset, 
Lundbyesvej  5.  Det var Peter Enemark,  der  opsatte  en flot  og moderne  is-  og pølsebar,  kaldet 
"Pølsehuset", men allerede året efter, i 1996 lod han nøglen dreje om.

Til et specielt erhverv må også regnes, at drive ornecentral. I gamle dage havde hver landsby i 
reglen sin bytyr og byorne, der på skift blev passet af bønderne. Omkring 1960 begyndte Svend 
Aage Madsen at drive ornecentral i sognet. Han afløstes senere af Martin Pedersen. De havde en 
mindre  lastbil,  hvori  de  kørte  rundt  med  et  par  orner.  Peter  Lausen,  Øster  Terp  havde  en 
hingstcentral. Han kørte rundt i et større geografisk område med en hingst for at bedække hopper.

Kjestine Plüger, Lundbyesvej 34 købte i begyndelsen af 1950-erne en vaske- og rullemaskine til 
udlejningsbrug. Det samme havde Mine og Peter Christensen, Sivkrovej 7. De cyklede rundt med 
deres vaskemaskine til de kunder, der ønskede at låne vaskeudstyret. Der blev i den anledning lavet 
et rim om dem. Det lød således:

"Peter Mine med sin vaskemaskine,
 og Peter Mand med sin vaskespand".

      

        
Malermester i Bedsted fra 1964-1988, Niels Mastrup og hustru Kirstine Hansen.
Niels Mastrup blev født i Haderslev 26. marts 1922 og døde 15. juli 1996. Han var søn af Anne og Iver Mastrup i Sdr. 
Vilstrup. Efter et par år ved landbruget kom Niels Mastrup i malerlære hos malermester Beier i Øster Åbølling ved Frifelt. 
I 1943 kom han til Bedsted, hvor han som malersvend fik ansættelse hos daværende malermester, Hans Peter Nielsen. 
Efter Nielsens død i 1964 begyndte Mastrup som selvstændig, indtil han i 1988 gik på pension.  
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Niels Mastrup var en meget benyttet  maler, ikke kun af private folk i  Bedsted, men også byens institutioner, såsom 
Bedsted Skole og Ældrecentret Solgården nød godt af hans dygtige og gode arbejde og meget venlige væsen.
I alle årene siden starten i 1947 var Mastrup medlem af Bedsted Frivillige Brandværn. I erkendtlighed herfor blev han i 
1988 udnævnt til æresmedlem.
Den 25. april 1953 blev Niels Mastrup gift i Øster Højst kirke med Kirstine Frederikke Hansen, født 31. marts 1928, en 
datter af Susanne og Bernhard Hansen, Øster Højst. I ægteskabet fødtes 2 sønner: Bent (1954-) er elektriker og bosat i 
Tønder, mens Flemming (1957-) er salgsargent i firmaet Semco i Århus.
Billedet er fra ca. 1953 og lånt i 1996 af Kirstine Mastrup, Lundbyesvej 23, Bedsted.

Andre var i stedet anpartshavere i "Løgumkloster og Omegns Andelsvaskeri". Vaskeribilen kørte 
rundt i sognet en gang om ugen for at hente det snavsede tøj, der så blev mærket, vasket, strøget og 
cirka en uge senere tilbageleveret til kunden.

Et sodavandsdepot blev bestyret fra Gravlund i 1950-erne. Det var familien Olesen og især Kaj 
Olesen, der begyndte at køre rundt til alle sognets husstande for at sælge Hedensted sodavand i 
kassevis. Hidtil kendtes almindeligvis kun de store danske mærker som Tuborg og Carlsberg, men 
konkurrencen betød, at sodavand nu blev meget billigere, hvilket gjorde drikning af sodavand til en 
daglig  forbrugsvare.  Hidtil  var  sodavand  nærmest  et  produkt,  der  kun blev  drukket  ved  finere 
lejligheder.

Omkring 1982 startede Karin Lorenzen en lille trikotagebutik i den gamle kro, Lundbyesvej 15 i 
Bedsted  under  navnet  "Flittigshoppen"  med  salg  af  babytøj  m.v.  samt  lidt  legetøj.  Desuden 
fungerede stedet også som indleveringssted for snavsetøj til vask hos Løgumkloster Centralvaskeri.

                  

Diakon-ægteparret Gunnar og Dorit Christensen foran Ældrecentret Solgårdens dagcenter.
Gunnar Christensen blev født i Vester Nebel 29. juli 1939 og opvokset på Børkop egnen, hvor hans forældre, 
Mads Martin Christensen og Elna Jensen havde en gård. 
I 1962 blev Gunnar Christensen optaget på Diakonhøjskolen i Århus. Her mødte han Dorit Madsen, født i 
Klinte øst for Bogense 3. jan. 1943, datter af Mads Peter Madsen og Marie Madsen. 
Den 24. april 1965 blev de viet i Klinte kirke. Året efter blev de færdige med deres uddannelse og hermed 
blev Dorit Christensen således den første kvindelig uddannede diakon i Danmark. Den 25. april 1966 fik de 
ansættelse på Solgården. De bor i Bedsted, Sivkrovej 33.
De deltager begge aktivt i det kirkelige arbejde i sognet. Dorit har således været leder indenfor børne- og 
ungdomskredsen, mens Gunnar Christensen har siddet i spejdernes forældreråd.
I ægteskabet er der 3 børn: Anne Marie (1967-) er pædagog og blev i 1996 gift i Bedsted kirke med Carl 
Sørensen. De er bosat i  Vejle. Peter (1969-) er ligeledes pædagog og gift  med Ulla Jonassen og bor i 
København. Den yngste er Jesper (1975-).  Han er pædagogmedhjælper i  Hedensted og fejrer til  foråret 
bryllup med Heidi Eskildsen.
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Billedet er hentet fra dagbladet Jyske Vestkysten, den 26. april 1991.

I 1986 flyttede Karin Lorenzen sammen med sin mand, Niels Lorenzen ind i huset, Sivkrovej 15. 
Forretningen tog hun med sig, og havde her i huset et rum, hvorfra hun solgte sine trikotagevarer. 
Men handelen var kun lille og konkurrencen stor. Derfor besluttede hun fra den 18. marts 1988 at 
lukke butikken. Det var svært at skulle konkurrere med de større forretninger i de omkringliggende 
byer, når de begyndte med deres årlige prisnedsættelser og udsalgstilbud. I 1991 flyttede Niels og 
Karin Lorenzen atter til Lundbyesvej.

I  1975  kom  den  første  antikvitetsforretning  til  Bedsted.  Den  blev  indrettet  i  den  gamle 
præstegård, der blev solgt samtidig med at præsten kunne flytte ind i en helt ny præstebolig tæt ved 
kirken.  Antikvitetshandler,  Hans Peter  Damm drev i  en  årrække lidt  handel,  inden han  i  1983 
videresolgte præstegården.

I nov.  1993 åbnede Mona Sindet en antikvitetsbutik  i  det  gamle mejeri,  Kirkegade 15 under 
navnet: "MS Antik og Gaver". Butikken havde dog kun en kort levetid, idet Mona Sindet døde kort 
tid efter dens åbning.

Jan og Eugenia Kristiansen, Tulipanvej, Hans Nielsen, Sivkrovej og Preben Wilhelmsen i den 
gamle kro har alle det tilfælles, at de inden for de seneste år har gjort deres hobbys med salg af 
frugt, grønt og blomster til en mindre bibeskæftigelse. De er dog alle nødsaget til at have anden 
indtægt ved siden af.

Johan Jørgensen, Kisbæk er uddannet slagtersvend, men for nogle år siden besluttede han sig for 
at omdanne sit statshusmandssted til et minislagteri under navnet: "Kisbæk Slagteri". Han afhenter 
selv dyrene for senere igen at levere dyret tilbage i slagtet og udskåret stand. Desuden har han også 
almindeligt salg af slagtervarer og kødpakker i alle størrelser, lige til at lægge i fryseren.

"Æ høkerbutik"  på Solgården er et  af  de allerseneste  påhit  med butiksvirksomhed i  Bedsted. 
Butikken blev indviet i 1995 og kom i stand, da mange af de ældre og gangbesværede beboere på 
Solgården  ofte  har  behov  for  at  kunne  købe  diverse  småting,  som  de  måtte  have  brug  for  i 
hverdagen, og som man ikke kan få på Solgården. Høkerbutikken bestyres og passes af beboerne 
selv.

Kilde:
• "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer". ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri uddrag fra afsnit 3: Håndværkere og handlende og om ændringer i 
Bedsteds servicemønster. Side 375-97.

• Johannes von Schrøder: "Topografie des Herzogthums Schleswig" 1837. Ang. erhverv i Bedsted sogn 
1834.

• Hans Petersen: Et utrykt og tysk maskinskrevet manuskript på 51 sider om forholdene i Bedsted sogn i 
1700-tallet, baseret på oplysninger fra sognefogederne Ratenburg, Bedsted. Manuskriptet er lånt og 
kopieret fra Lærer, Johannes Petersen, Jejsing.

• Sønderjyske Årbøger: Angående kniplingeindustrien på vestegnen. Årgang 1901 og 1909.  Angående 
tømmerindførsel. Årgang 1949, side 90.

• Sønderjysk Månedsskrift 1953, side 144: Note om forprang, indsendt til magistraten i Aabenraa ved 
amtmand v. Massow.
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• Aabenraa amts regnskab for 1705 i Rigsarkivet. Artikel i Sønderjysk Årbog 1949, side 90. Jens Lampe: 
Om urmagerne, Peder Pedersen og Hans Brodersen i Gravlund. Artikel i Sønderjysk månedsskrift 1982, 
side 75 og 81.

• Trap: Danmark. De Sønderjyske Landsdele. 4 udgave. 1929. Heri om Bedsted sogn, side 422-24.

Køb af hyrdehus i Bedsted 1771

”Det bekjendt- og vitterliggøres herved, at i dag, underskrevne dato, er følgende 
købekontrakt sluttet imellem os, samtlige boelsejere i Bedsted en del, og Jacob 
Johansen, sammensteds, anden del, såfremt med vor højbårne excellences nådige 
tilladelse.

1.
Overlader  vi  samtlige  lodsejere  vores,  til  fælles  til  forn,  hyrdehus  til  Jacob 
Johansen i Bedsted, med et derved lidet liggende stykke land og kålgård for den 
sum af 375 mark Lybsk, hvilken sum han betaler om førstkommende 1. maj.

2.
Derimod  skal  kjøberen,  Jacob  Johansen  give  årlig  til  grundskat  1  mark  for 
grunden og kålgården og dernæst rette kålgårdens dige ved den østre side, hvor 
den er udsat i Jesper Christensens toft.
Vi håber, at vores højbårne excellence nådigst vil tillade dette, da vi ingen hyrde 
mere behøver, efter som vores markers addeling forhindrer os i at have en fælles 
hyrde længere.

Denne kjøbekontrakt underskriver vi samtlige med egne hænder.

Actum Bedsted den 2. feb. 1771”

Kilde:
• Gårdmand og sognefoged i Bedsted. Nicolaj Ratenburg (1727-1802): "Dokument- og dagbog", påbegyndt 

af faderen. Broder Ratenburg (1696-1760). Bogen er lånt i 1981 af Anna Margrethe Rühmann, født 
Ratenburg, Popsensgade 20, Tønder.

Oplysning:
• Jacob Johansen (1721-1806), søn af gårdmand i Øster Terp, Johan Jacobsen og Kirsten Callesdatter. I 

1757 nævnes Jacob Johansen at være hjuler og småmand i Terp. Senere flyttede han så til Bedsted. Han 
blev gift med Anna Jørgensdatter (1723-1805) fra Hostrup i Egvad sogn.
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Erhvervssituationen i Bedsted 1900-79
af Gudrun Gormsen

 Bedsted udviklede sig omkring århundredskiftet fra at være en landsby i retning mod en lille 
stationsby, efter at jernbanen i 1901 var blevet ført gennem byen. I det første årti skete der således 
nogle ændringer i byens servicemønster. Man fik et mejeri, en ny købmandsbutik, et stort bageri, en 
manufakturhandler samt en malerforretning, og alle blev de opført i Kirkegade.

 Da Bedsted indtil 1936 havde status som stationsby, afviger bebyggelsesmønstret i nogen grad 
fra det, der kendes fra typiske danske landsbyer. Gårdene og de mindre landbrugsejendomme ligger 
samlet  i  små  enheder  i  landområdet  omkring  selve  byen,  mens  gamle  og  nye  enfamiliehuse 
dominerer bybilledet i den oprindelige bykerne. Siden slutningen af 1960-erne har Bedsted haft et 
rent parcelhuskvarter, hvor der siden er blevet bygget 4-5 nye parcelhuse hvert år.

I huset, Kirkegade 17 boede i årene fra 1926 til 1963 Andreas P. Jensen. Han var oprindelig 
smed og blev derfor også kaldt "æ kirksmej". Fra omkring 1950 blev han gasmand, idet han 
blev forhandler af kosangas i gule trykflasker. Mange af sognets husmødre anskaffede sig i 
disse år gasanlæg til at tilberede maden på, i stedet for som tidligere de gammeldags komfurer. 
Med jævne mellemrum kørte Andreas Jensen rundt til sine kunder for at udskifte den tomme 
flaske  med en  fyldt.  Efter  hans  død  overgik  handelen  i  stedet  til  smed,  Alfred  Løbner  og 
købmand,  Peter  Petersen,  der  forhandlede  Dalbygas.  Bare  et  tiår  senere  var  gas  til 
madlavningen igen en saga blot, eftersom folk nu langsomt begyndte at anskaffe sig elkomfurer 
i stedet for.
Andreas Peter Jensen blev født i Hjordkær 3. dec. 1899 og død 21. juli 1963, søn af snedker i 
Hjordkær, Hans Peter Jensen og Marie Kathrine Christensen.
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Andreas Jensen blev gift med Dorthea Marie Sandholdt, født 27. sept. 1900, død 2. maj 1974. 
I ægteskabet fødtes to børn: Marie Elisabeth (1924-), gift i 1949 i Bedsted med Lorenz Chr. 
Todsen, der en kort tid derefter havde indrettet et skomagerværksted i den tidligere smedje. 
Den anden datter hed Elna Christine (1930-).
Det gamle hus, der ligger i svinget overfor kirken, blev opført i 1804. I 1996 blev det revet ned. 
Billedet af huset er lånt af den tidligere ejer, Hans Hagensen.

I 1930-erne bestod størstedelen af byens befolkning af småhåndværkere, der næsten alle drev lidt 
landbrug  ved  siden  af  deres  primære  erhverv,  dertil  nogle  mindre  landbrugere  og  forskellige 
kategorier af handlende og arbejdere, især landarbejdere, og omkring halvdelen af byens befolkning 
regnedes til den kategori, man betegnede småkårsfolk.

Inden for samme tidsperiode er andelen af arbejdere, og det gælder såvel faglærte som ufaglærte, 
steget betydeligt, nemlig til godt en tredjedel af byens befolkning, mod en femtedel i 1930-erne. 

 Antallet af pensionister i byen var størst i 1960-erne og i årene omkring 1970, på trods af, at 
plejehjemmet er blevet udvidet flere gange. I dag udgør pensionisterne kun en femtedel af byens 
befolkning.

 Bedsted  er  beliggende  i  den  sydvestlige  del  af  Sønderjylland,  en  egn  der  har  status  som 
egnsudviklingsområde. Mangelen på større virksomheder medfører et lille udbud af arbejdspladser, 
og  derved  sker  der  ofte  befolkningsafvandring  til  områder,  hvor  den  økonomiske  og 
erhvervsmæssige  vækst  er  mere  gunstig.  I  mange  af  landsbyerne  i  det  midterste  og  vestlige 
Sønderjylland har befolkningstallet da også siden ca. 1960 været i tilbagegang.

Mens gårdmændene har udgjort en forholdsvis konstant andel af byens befolkning, er andelen af 
mindre landbrugere faldet stærkt siden 1960 til i dag. I den periode er mange små husmænd søgt 
over i andre erhverv, eller de fortsat driver det lille brug ved siden af, at de har andet arbejde. De 
fleste af husmandsbrugene i Bedsted er udstykket i slutningen af 1920-erne og begyndelsen af 30-
erne. De unge eller yngre husmænd, som overtog disse brug, og deres eventuelle efterfølgere nåede 
i løbet af 1960-erne pensionistalderen. Mange af dem valgte da at sælge jorden fra eller forpagte 
den ud og blive boende på gården. Enkelte brug, hvor jorden er solgt fra, bebos i dag af yngre 
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tilflyttede  familier,  som ikke har  nogen tilknytning  til  landbrugserhvervet,  og kun et  par  af  de 
mindre brug drives nu af unge landmænd som stærkt specialiserede landbrug.

 I  Bedsted,  der  ligger  langt  fra  større  bycentre,  har  man  derimod  ikke  oplevet  et  sådant 
befolkningsfald. Folketallet steg forholdsvis stærkt mellem 1960 og 1965, og siden har det været i 
jævn stigning. Mens 23 % af sognets befolkning i 1921 var bosat i Bedsted by, var byens andel af 
sognets befolkning steget til 44 % i 1970. Der er altså sket en affolkning af landdistrikterne omkring 
byen.

Anne og Cecilie Damms trikotageforretning.
Anne og Cecilie Damm var to ugifte søstre, der boede i huset, Bjergvej 2. Tidligere ernærede de sig af bl.a. 
ægsalg ved at drive hønseri i baghaven, men da kornet blev for dyrt at købe, blev hønserihold urentabelt. I 
stedet  åbnede  de  i  midten  af  1950-erne,  samtidig  med  at  de  kunne  opnå  folkepension,  en  lille 
trikotageforretning i den ene af husets to stuer. Desuden havde Cecilie Damm jobbet hver dag at betjene 
kunder  i  Bedsted  Andelsmejeris  ismejeriudsalg,  et  job  hun  passede  igennem  mange  år,  lige  til 
mejeriudsalget blev nedlagt og Hans Toft i stedet overtog udbringningen af mælk på flasker.
De fleste af deres trikotagevarer fik søstrene leveret fra Søren J. Sørensens manufaktur-forretning i Bedsted. 
Deres varesortiment omfattede især undertøj, håndklæder, viskestykker, lommetørklæder samt strikkegarn 
og broderiartikler. I midten af 1960-erne indstillede de deres butikshandel, dels på grund af alder, dels på 
grund af det ekstra arbejde, det gav med at ordne momsregnskaber. (Oplysninger bl. a. fra Gormsen, side 
387).
Cecilie Damm blev født 26. okt. 1893. Hun døde 96 år gammel 18. jan. 1990.  Anne Damm blev født 27. juni 
1899  og  døde  15.  sept.  1979.  De  var  døtre  af  gårdmand  i  Bedsted,  Christian  Damm (1858-1911)  og 
Margrethe Hostrup (1860-1945).
Billedet af huset, Bjergvej 2 er taget af Gudrun Gormsen, 1979.

Gennem hele perioden indtil 1960 var antallet af ansatte hos selvstændige i Bedsted ret konstant 
og omfattede 10-15 personer. Flere af byens håndværkere havde en til to ansatte. I reglen var det en 
svend og en lærling eller evt. to svende, og drejede det sig om ugifte ansatte, fik de gerne kost og 
logi hos arbejdsgiveren.

Fra slutningen af 1960-erne, og især i løbet af 1970-erne er der imidlertid sket en betydelig vækst 
af  arbejdspladser hos de næringsdrivende i byen.  Det gælder således Jacobsens smedeværksted, 
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Møllers  automobilværksted,  J.  B.  Møllers  korn-  og  foderstoffirma  samt  Paulsens  vognmands-
forretning,  der alle  har  udvidet  deres  virksomhed betydeligt  i  de seneste  10 år,  ligesom der er 
kommet flere murere med flere ansatte til, og inden for disse arbejdsområder er der i dag i alt 46 
ansatte,  hvoraf  de  7  er  lærlinge  i  henholdsvis  smedeværkstedet  BE-LØ  og  Møllers 
automobilværksted.

 Hertil  kommer  de  to  arbejdspladser,  der  etableredes  i  forbindelse  med  Handelsbankens  og 
Sparekassens åbning af filialer i Bedsted omkring 1970, samt arbejdspladserne på Solgården og på 
Spectroplast.

Der er ikke givet egnsudviklingsstøtte til etablering af nogen større virksomheder i Bedsted i 
denne periode, og de eksisterende virksomheder har heller ikke udvidet antallet af arbejdspladser så 
meget, at det kan forklare befolkningstilvæksten. Kun de funktionærfamilier, som fik ansættelse på 
plejehjemmet efter dets start i 1960 og efter udvidelserne i 1963 og 1970, samt nogle af de lærere, 
der i 1963 fik ansættelse ved centralskolen,  er flyttet  til  byen på grund af muligheden for at få 
arbejde der. De øvrige tilflyttere er enten pensionerede gårdmænd, der er flyttet ind til det lille 

bysamfund  i  stedet  for  at  blive  boende  nær  deres  gamle  gård,  eller  unge  og  yngre 
arbejderfamilier, der bor i byen, men som arbejder andetsteds. Her har de kunnet få et billigt hus 
eller byggegrund. Endelig bliver også en stadig større del af de unge, som er opvokset i Bedsted, 
boende i byen. Det gælder især dem, der er tilknyttet Indre Mission. Endvidere har mange, såvel 
unge som ældre familier valgt at flytte til Bedsted, alene for at kunne være med i de aktiviteter, som 
udfolder sig inden for Indre Missions samfund.

Helt siden 1930-erne og til i dag er hovedparten af de familier eller personer, der er flyttet til 
Bedsted,  flyttet  hertil  fra  andre  landsogne i  Sønderjylland,  og  kun en  meget  lille  del  af  byens 
befolkning er opvokset i et større bysamfund. Bedsted fungerer altså ikke som udflytnings- eller 
boligområde for nogen af de sønderjyske købstæder.

At udviklingen inden for landbruget stadig har stor betydning for erhvervslivet i en landsby som 
Bedsted ses også af, at det inden for byggeriet specielt er de fag, som har kunnet dække landbrugets 
behov, som fortsat eksisterer i byen.  De tidligere bygmestre opførte flere beboelseshuse, såvel i 
byen som i sognet og det øvrige opland. Desuden byggede de nye husmandssteder i 30-erne og 40-
erne, og derudover havde de en del reparations- og ombygningsarbejder. I dag er der basis for de tre 
murermestre, der etablerede sig i byen i henholdsvis 1954, 1973 og 1976 med stald- og ladebyggeri, 
hvilket både omfatter nybyggeri samt ombygninger. Nyt boligbyggeri har murerne ikke ret meget 
af,  da  størstedelen  af  de  nye  parcelhuse  er  typehusbyggeri.  Reparationsarbejder  beskæftiger 
murerne sig heller ikke mere så meget med, da de vanskeligt kan afse tid hertil.  De tre murere 
arbejder hovedsageligt inden for hver sit geografiske felt, der strækker sig 20-30 km ud fra Bedsted.

For det overskud på kvindelig ufaglært arbejdskraft, som findes i Bedsted, har plejehjemmet haft 
overordentlig stor betydning. En meget stor del af de hjemmegående husmødre i Bedsted er søgt ud 
på arbejdsmarkedet, da det blev muligt for dem at få arbejde på plejehjemmet. Samtidig har de i vid 
udstrækning kunnet få deltidsarbejde der, således at de på gunstig vis kan forene udearbejdet med 
arbejdet i hjemmet og børnenes skoletider.  Kun i otte ud af byens 201 husstande arbejder både 
mand og kone uden for Bedsted.
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Landsbyen Bedsted er med sine 201 husstande og 622 indbyggere i ejerlavet og 165 husstande 
og 487 indbyggere i bycentrum en forholdsvis stor landsby. Her findes i dag en sognekirke, en syv-
klasset centralskole og et stort plejehjem. Af handlende er der nu kun to købmand tilbage i byen. 
Dertil kommer nogle håndværks- og fremstillingsvirksomheder, hvoraf "J. B. Møller", "BE-LØ" (se 
side 630-36), Jens Møllers  automobilværksted,  "Spectroplast  A/S" og Paulsens vognmandsfirma 
hver  beskæftiger  mellem 6 og 15 ansatte.  (Om alle  disse firmaer,  på nær BE-LØ vil  der  i  de 
kommende hefter komme specielle artikler).

Plejehjemmet Solgården er med sine ca. 40 ansatte den største arbejdsplads i Bedsted i 1980. 
Derudover var der i alt 54 lokale arbejdspladser fordelt på 13 selvstændige foretagender, og blandt 
disse hører plasticfabrikken til de mindre. BE-LØ beskæftiger 14 ansatte, Jens Møllers firma 8-10, 
J. B. Møller 10 ansatte samt Paulsens vognmandsforretning 6 mand. Dertil kom de tre murermestre, 
der hver har et par ansatte. Alle disse foretagender er ekspanderet siden 1970, hvorved det samlede 
udbud af arbejdspladser er øget. Grundlaget for ekspansionen hænger for BE-LØ´s og murernes 
vedkommende sammen med udviklingen i landbruget, hvorimod vognmandsfirmaet udvidede sin 
virksomhed,  da  det  gik  fra  lokale  til  interregionale  transporter.  Jens  Møllers  automobilfirmas 
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ekspansion skyldes handel med et nyt  bilmærke i Danmark samt salg af brugte biler og en god 
kundeservice.

En  del  af  de  arbejdere  og  håndværkere,  som  bor  i  Bedsted,  er  beskæftiget  på  de  nævnte 
arbejdspladser  i  byen,  men  fra  de  omliggende  landsbyer  sker  der  også  indpendling  til  de 
pågældende arbejdspladser. I alt pendlede 44 personer i 1980 ind til  Bedsted, mens 62 personer 
pendlede fra Bedsted til  udensogns arbejdspladser.  Heraf havde 26 personer arbejde i  de større 
sønderjyske  byer  som  Tønder,  Aabenraa,  Vojens,  Haderslev  og  Padborg,  mens  36  personer 
arbejdede i andre landsbyer i egnen omkring Bedsted. De faglærte arbejdere og de få funktionærer, 
som bor i Bedsted, arbejder i større byer, mens ufaglærte arbejdere i lige så høj grad søger arbejde i 
landdistrikterne, hvor de primært er beskæftiget som chauffører (mælketankskørsel),  ved vej- og 
anlægsarbejder, i grusgrave og som murerarbejdsmænd.

Betragter  vi  den  samlede  arbejdssituation  i  Bedsted  for  årene  omkring  1980,  konstateres  at 
mulighederne for at få arbejde lokalt var steget betydeligt i forhold til tidligere. Alt i alt var der, når 
plejehjemmet  medregnes,  95  arbejdspladser  fordelt  på  14  selvstændige  foretagender.  Heraf 
beskæftigede Solgården samt de to købmænd så godt som udelukkende kvindelig arbejdskraft, der 
desuden hovedsagelig var ansat på deltid. Der var altså ikke tale om 95 heltids arbejdspladser.

I forbindelse med omtalen af plasticfabrikken blev det påpeget, at rekrutteringen primært skete 
uden for selve Bedsted by. Det samme mønster gælder med undtagelse af Solgården for alle de 
øvrige personer, der var ansat ved de selvstændige foretagender i Bedsted. Kun knap 10 % af disse 
bor også i Bedsted, mens resten kommer udefra. Heraf boede dog 70 % inden for Løgumkloster 
kommune, og de øvrige ansatte rekrutteres fra landsbyer og landdistrikter i nabokommunerne.

Det  karakteristiske  træk  ved  beskæftigelsesmønstret  er  altså,  at  kvinder  hovedsagelig  søger 
arbejde i selve Bedsted. En lille del af byens faglærte og ufaglærte arbejdere søger arbejde i større 
byer, mens en større del af de faglærte arbejdere er beskæftiget lokalt, dog uden for selve Bedsted 
by.  Idet  kvinderne  ikke  i  samme  grad  kan  udnytte  disse  lokale  arbejdsmuligheder  med  fysisk 
krævende arbejdsopgaver,  er  de henvist  til  arbejde i  Bedsted by eller  i  større  byer.  Den sidste 
mulighed udnyttes kun af få kvinder, da transporten mellem bolig og arbejdssted er besværlig og 
tidskrævende. 

   

Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer", ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri uddrag fra afsnit 3: Håndværkere og handlende og om ændringer i 
byens servicemønster, side 375-97.

• Oplysning: Der vil i de nærmest følgende hefter komme specielle artikler om firmaerne: J. B. Møller, 
Spectroplast, Paulsens Vognmandsforretning og Møllers Automobilværksted.  
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Sørensens manufakturforretning

I 1909 åbnede Hans Sørensen sammen med sine forældre, Søren J. Sørensen og Cathrine Marie 
Jepsen en manufakturforretning i Kirkegade i Bedsted. Huset blev opført i 1908 og alt imens var 
Hans Sørensen i et halvt års tid i lære i Øster Højst hos firmaet, Mahler. 

Forretningen,  der lå  Kirkegade 4 omfattede  alle  former  for  manufakturvarer.  Hans Sørensen 
oparbejdede snart  en stor  kundekreds,  der  udover Bedsted sogn også omfattede  et  område,  der 
strakte sig hele vejen rundt om sognet, lige fra Hellevad i øst til Agerskov og Løgumkloster, og til 
Ravsted i syd. 

Starten  i  1909  var  i  en  tid,  hvor  der  på  gårdene  var  stort  folkehold,  og  dermed  mange 
tjenestefolk, som skulle have nyt tøj. I en årrække solgtes der bl.a. også cykler fra forretningen. 

Grundlaget for handlen var således både bredt og solidt, og det overskud forretningen gav, blev i 
vid udstrækning brugt til at yde lån til folk, der ønskede at etablere sig.

I 1952 blev Hans Sørensen syg, og sønnen, Søren J. Sørensen, der var udlært i en landhandel, 
overtog nu forretningen. Det skete i en tid, der til dels var præget af efterkrigstidens rationeringer, 
men også han fik etableret en stor og bred kundekreds. Dog kunne han allerede fra de første år 
mærke den begyndende afvandring af unge fra landbruget. Antallet af tjenestefolk var dalende og 
det betød stort indhug i kundekredsen.

Sørensens  manufakturforretning  i  Kirkegade.  Foran  butiksvinduet  ses  købmand  og 
manufakturhandler, Hans Jepsen Sørensen omgivet af nogle af gadens børn og hustruen, 
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Marie  Jepsen  siddende  på  trappen  med  hunden.  Yderst  til  højre  i  billedet  ses  Hans 
Sørensens forældre Søren J. Sørensen og hustruen Cathrine Marie Jepsen.
Damen, der står til højre for hoveddøren er Hans Sørensens svigerinde, Pauline Cathrine 
Jepsen  (1895-).  Hun  blev  i  1925  gift  med  Rasmus  Sørensen  (1884-),  der  senere  blev 
manufakturhandler i Hjordkær. I 1915 blev han og hans første hustru, Cathrine Bork (-1924) 
udsendt til Sudan i Afrika som Ydre Missionærer.
Manden yderst til venstre i billedet med den lyse hat på hovedet er ikke identificeret.
Billedet er fra omkring 1925 og lånt af Sigrid Sørensen, Bedsted.

Manufakturhandler i Bedsted fra 1909-1952, Hans J. Sørensen og hustruen, Marie Jepsen 
sammen med deres 4 børn.
Hans Sørensen blev født i Kastrup ved Gram 21. marts 1887, død 65 år gammel 3. dec. 
1952, søn af Søren J. Sørensen (1851-1915) og Cathrine Marie Jepsen (1860-1935).
Den 21. okt. 1920 blev Hans J. Sørensen gift I Bedsted kirke med Marie Hansine Jepsen, 
født 22. okt. 1890, død 24. juli 1971, datter af gårdmand i Arndrup, Christian Paulsen Jepsen 
(1862-1936) og Kirstine Cathrine Møller (1866-1932).
I  ægteskabet  fødtes  4  børn:  Cathrine  (1921-)  gift  i  Bedsted  1949 med Jørgen  Sandfeld 
Nielsen. Christine (1923-), blev gift med Aage Brodersen fra Øster Terp, men døde kun 35 år 
gammel i 1958. Søren J. Sørensen (1927-) overtog i 1952 forretningen efter sine forældre. 
Den yngste er Christian (1934-). Han er bosat i Aabenraa og er her gift med Elna Boisen. 
Billedet er fra 1936 og lånt af Erika Christensen, Bedsted. 

 Handelen omfattede alle slags trikotagevarer, et stort udbud af metervarer og stoffer, dyner og 
sengelinned  samt  andre  hvidevarer,  garn,  håndarbejdsmaterialer  samt  sysager.  Beklædning  som 
kjoler, skjorter og arbejdstøj samt børnetøj. Søren Sørensen fik også en aftale i stand med Gram og 
Højer Tæppefabrikker om salg af løse gulvtæpper. Han tog fx. kunderne med til salgsudstillinger, 
modtog ordrer som fabrikkerne derefter leverede. I udsalgstiden gav han 10 % rabat på alle ikke 
nedsatte varer, og det medførte i reglen en god omsætning.

I 1976 var omsætningen dog alligevel så ringe, at han blev nødsaget til at lukke forretningen. Der 
var  dog flere  årsager  hertil.  Nogle af  leverandørerne  var  holdt  op,  og i  grossistleddet  blev der 
rationaliseret, således at der nu skulle købes ind i meget større portioner, for at man kunne opnå 
kvantumsrabat. Rationaliseringen virkede også fordyrende for forbrugerne. Skulle de fx. have en 
lynlås i et specielt mål, måtte det bestilles. Derved løb der ofte et ekspeditionsgebyr på over 20 kr. 
på fra leverandørfirmaet.
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Den større interesse fra kundernes side om modetøj vanskeliggjorde også en rationel økonomi, 
idet der ikke kunne investeres i så store og forskelligartede varelagre inden for beklædning. Flere og 
flere af kunderne fik efterhånden egen bil, og de valgte derfor at købe deres tøj i de større byer, hvor 
udbudet var større og mere varieret. Ligeledes faldt efterspørgslen på traditionelt arbejdstøj, som 
tidligere havde været en god handelsvare.

Handelen  med  gulvtæpper  svandt  også  ind  i  takt  med  ændrede  boligindretningsnormer,  der 
krævede væg til  væg tæpper.  Efterhånden mærkedes  også affolkningen fra landdistrikterne,  der 
hørte til kundekredsen. Fra en stor husmandskoloni fra det sydlige opland havde Sørensen tidligere 
haft mange kunder, men efterhånden som husmændene blev ældre, børnene flyttede hjemmefra, tog 
de ikke længere turen på cykel til Bedsted for at handle.

De  ældre  i  Bedsted  var  dog  stadig  trofaste  kunder.  De  fortsatte  med  at  købe  de  ting,  de 
manglede, især håndarbejdsmaterialer, undertøj til børnebørnene og lignende, men da Solgården i 
1960 blev bygget og et tilhørende omsorgscenter blev oprettet på plejehjemmet, ophørte handlen 
med håndarbejdsmaterialer og garn helt, idet de ældre kunne købe alle de nødvendige ting billigere 
på stedet. 

Forretningen lukkede som før nævnt i 1976. I 1981 døde Søren J. Sørensen og nogen tid efter, 
omkring 1987 solgte Sigrid Sørensen huset til Kirsten og Oluf Dahl, hvorefter hun selv flyttede ind 
i huset, Bøgevej 10.

Kilde:
• “Fire  Landsbyer  -  en  etnologisk  rapport  om  nutidige  livsformer”,  ved  Palle  Ove  Christiansen.  Udgivet  af 

Landsbykommissionen 1980.  Heri om Søren J. Sørensens manufakturforretning, skrevet af Gudrun Gormsen. Side 
382-83.

• Sigrid Sørensen, Bøgevej 10, Bedsted: Oplysninger om forretningen og familien, okt. 1996.

Manufakturhandler i Bedsted fra 1952-1976, Søren J. Sørensen og hustru, Sigrid 
Bork.
Søren J. Sørensen blev født i Bedsted 3. juni 1927, død 54 år gammel, 25. juni 
1981,  søn  af  manufakturhandler  i  Bedsted,  Hans J.  Sørensen  (1887-1952)  og 
Marie Jepsen (1890-1971).
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Den 29. marts 1958 blev han gift i Gram kirke med sygeplejerske, Sigrid Cathrine 
Bork, født 15. juni 1928, datter af husmand i Kastrup ved Gram, Niels Hansen Bork 
og Anna Dorthea Jensen.
I ægteskabet fødtes 3 børn: Marianne (1960-) er sygeplejerske og bor I  Århus. 
Kirsten (1962-) er uddannet hospitalslaborant, bosat i Hellevad og i 1989 gift med 
Carl Frederik Thams. Hans Henning (1963-) er gymnasielærer i Vejle, gift i 1992 
med Susanne Hansen og bosat I Brejning.
Billedet er fra omkring 1970 og lånt af Sigrid Sørensen

Winds gartnerforretning
af Edith Wind

I  slutningen  af  1940-erne  begyndte  Anton  Wind,  der  var  udlært  gartner,  at  handle  lidt  med 
blomster  og  grønt  fra  Lundbyesvej  22,  hvor  også  Hans  Stamp  Enemark  samtidig  drev  en 
skomagerbutik.  Skomagerbutikken  bestod  således  af  flere  ting:  Blomster,  grønt  og  masser  af 
skokasser og støvler, og lige ved siden af havde Hans Stamp Enemark et lille værksted, hvor han 
reparerede skotøj. Anton Wind og Stamp Enemark enedes skønt om hver deres afdeling, og var en 
af dem ikke hjemme, passede den anden begge dele. De var på forhånd nære venner.  

 
I 1950 blev Anton Wind gift med Edith Hansen fra Green ved Klovtoft, og sammen startede de 

med at indrette butik, lager til grønt, og beboelse i den gamle stationsbygning, Lundbyesvej 14A. 
Soveværelset  var  meget  stort,  da  det  tidligere  blev  brugt  som  banegårdens  ventesal.  Syd  for 
stationsbygningen  var  der  et  stort  jordstykke,  der  hørte  til  huset.  Heri  blev  der  avlet  mange 
forskellige slags grøntsager, kartofler, blomkål, hvidkål, porrer, gulerødder og jordbær m. m.

Edith Wind passede butikken og næsten hver dag kørte Anton Wind ud til nabobyerne og rundt i 
selve Bedsted med varer på en anhænger til cyklen, der blev købt til formålet. Fik han udsolgt kom 
han hjem for at fylde anhængeren op igen.

Der blev også solgt blomsterbuketter og stueplanter og al slags frugter. "Mors dag", den anden 
søndag i maj var en af de helt store dage. Også til jul var der stor handel og travlhed i forretningen.

I jordbærtiden stod begge op ved 4-tiden om morgenen for at plukke. Det var hårdt ved ryggen, 
og de plukkede dagligt  hver omkring 150 pund, alt efter hvordan sommeren artede sig. Var det 
rigtigt varmt, kunne de nå op på 200 pund hver, men var sommeren våd og kold, skete det også, at 
bærene rådnede eller fik meldug. Bærrene skulle jo gerne omsættes i løbet af dagen, så anhængeren 
blev spændt for cyklen og så var det jo spændende, om de alle blev solgt. Det var jo gerne med 10 
pund af gangen, til en lidt mindre pris, og det lykkedes for det meste at slippe af med dem alle, men 
det blev i reglen sent om aftenen, inden Anton Wind nåede hjem og kunne melde udsolgt.

Det var jo ikke hver sommer det gik som det skulle. Vejret var man meget afhængig af. Var det 
en tør sommer skulle der vandes, og var det en våd sommer, rådnede bærene, når det tilligemed 
ingen blæst og sol var. I det hele taget var mange ting i gartnerfaget meget afhængig af vejr og vind. 
Der  kunne  være  larver  i  kålene  og  orm  i  gulerødderne.  Der  fandtes  også  en  jordbærflue  og 
hindbærflue, der kunne stikke bærene, så det gav en forkert vækst.

I 1954 købte Winds en byggegrund midt i byen af gårdmand August Knudsen, Bedsted Bjerg, og 
her blev der bygget et nyt hus med en butik. Forretningen, Lundbyesvej 32, lå lige overfor den 
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gamle kro. Uden omkring huset var der en stor have, beregnet til grønsagsdyrkning, men også den 
gamle kros have blev lejet til formålet. Winds lejede også jord ude i byen, hvor de avlede en masse 
jordbær. 

Anton Wind var også anlægsgartner. Mange haver i Bedsted og i de omliggende byer blev nylagt 
eller  omlagt  af  ham  og  tilplantet.  Planterne  hentede  han  på  Planteskolen  i  Galsted  eller  Rise 
Planteskole. I kælderen under hele huset havde Anton Wind sit kransebinderi. Utallige er de kranse 
og  bårebuketter,  der  her  blev  bundet,  især  til  begravelser  og  i  forbindelse  med  advent  som 
moskranse til gravsteder. Var det en stor begravelse måtte han somme tider tage natten med for at 
blive færdig med de bestilte ordrer.

Gartner i Bedsted fra 1950-63, Edith og Anton Wind med datteren Meta. 
Anton Wind blev født i Arndrup 31. maj 1912, søn af landmand i Arndrup, Paul C. Wind 
(1865-1938) og Meta Marie Clemmensen (1873-1960).
Den 28. maj 1950 blev han gift i Hellevad kirke med Edith Hansen, født 27. feb. 1923 og 
datter  af  gårdmand  på  Green  II  ved  Klovtoft,  Hans  Jessen  Hansen  (1886-1953)  og 
hustruen Anna Bothilde Nissen (-1974).
I ægteskabet fødtes datteren, Meta (1952-). Hun blev i 1974 gift i Bedsted kirke med Leif 
Meyhoff. De er i dag bosat ved Felsted.
Anton Wind døde 2. juni 1993 i en alder af 81 år.
Billedet  er  taget  i  haven  foran  huset  og  forretningen  i  forbindelse  med  datterens 
konfirmation i 1966.  

Til advent bandt Anton Wind mange adventskranse og lavede juledekorationer. Mange kranse 
blev tidlig på vinteren bundet af mos. Det hvide mos blev importeret fra Island. Der var også folk 
fra andre byer i Sønderjylland, der pr. telefon bestilte kranse, når der var begravelser i Bedsted, 
moskranse, der skulle lægges på slægtninges grave til vinteren, og på Mors Dag bringes blomster ud 
til en mor eller mormor. Anton Wind lavede også ranker til at hænge om dørene i forbindelse med 
bryllupper, samt sølv- og guldbryllupper. 
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To gange om ugen kom der en ”en gros” bil, med grønsager, og en gang om ugen en blomsterbil 
fra Kolding. 

Der var altid nok at se til, men efterhånden blev tiderne til ugunst for Edith og Anton Wind. 
Købmændene i byen begyndte at sælge tomater og agurker fra deres butikker, og jævnligt kom der 
en frugtbil fra Fyn, der solgte æbler og pærer, bananer og selleri samt kartofler. Desuden blev det 
mere almindeligt for folk selv at dyrke hvad man i sin husholdning havde brug for. 

I 1963 manglede kornfirmaet Egon Møller en lagerforvalter og Edith og Anton Wind blev enige 
om, at afhænde butikken og gartneriet, hvorefter Anton Wind fik ansættelse i firmaet, J. B. Møller. 
Her var han ansat i 17 år, før han valgte at lade sig pensionere.

Edith Wind blev gående hjemme, hvor hun havde den store have at passe. Ofte blev der sendt bud 
efter hende som kogekone i forbindelse med familiefester, og desuden forfatter hun sange for folk 
til festlige lejligheder.

I  1990  solgte  de  huset  på  Lundbyesvej  og  flyttede  herefter  ind  i  en  pensionistlejlighed  på 
Sivkrovej.

Kilde:
• “Fire  Landsbyer  -  en  etnologisk  rapport  om  nutidige  livsformer”,  ved  Palle  Ove  Christiansen.  Udgivet  af 

Landsbykommissionen 1980. Heri om Winds Gartnerbutik side 387, skrevet af Gudrun Gormsen.
• Edith Wind, Sivkrovej 34, Bedsted: "Min livserfaring gennem 70 år fra 1923-93". Heri om Winds gartneri og butik i 

Bedsted, side 20-24.

Saddelmager Ingwert Hansen Petersen og hustru, Anne Christine Jensen.
Ingwert Petersen blev født i Alslev 7. okt. 1906, død i Bedsted 15. sept. 1983. Han blev udlært i 
Løgumkloster  som  både  saddelmager,  møbelpolstrer  og  tapetserer.  Han  begyndte  sin 
saddelmagervirksomhed i Bedsted i 1930 i et lille lokale på loftet i den gamle kro.
Den 29. aug. 1931 blev han gift i Ravsted kirke med Anna Jensen, født i Vorgod 25. nov. 1910, 
død i Bedsted i marts 1992. Efter giftermålet flyttede de ind på gården, Sivkrovej 25, hvor han 
videreførte sin forretning. Her fremstillede han og reparerede især hesteseletøj. Der var især 
meget at lave om sommeren, når selvbinderne skulle klargøres med selvbindersejl. I den øvrige 
del  af  året  polstrede  han  stole  og  sofaer,  fremstillede  madrasser,  og der  var  også  en  del 
tapetsering samt  montering og lægning af  linoleumsgulve.  Det  sidste  var  dog især  efter  at 
mekaniseringen af landbruget med mejetærskere og traktorer gav mindre at bestille. (Gormsen, 
side 392)
I  1948 lod Anne og Ingwert  Petersen  et  parcelhus (Lundbyesvej  19)  med forretningslokale 
opføre. Huset fik i øvrigt i 1990 navnet "Godt Nok".
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Ingwert  Petersen  var  her  aktiv  i  sit  værksted  helt  indtil  omkring  1980.  Anne  Petersen  var 
samtidigt i mange år beskæftiget med rengøringsarbejde på Bedsted skole. 
I ægteskabet fødtes 5 børn: Helene (1932-) er bosat i Mastrup, Clara (1933-) bor i Bedsted og 
er gift med tidligere pedel på Bedsted Skole, Marcus Hansen, Hans (1935-) bor i Øster Snede, 
Viggo (1937-1995), boede i Bedsted, hvor han var chauffør og gift med Helga. Den yngste er 
Holger (1942-), der er bosat i Sæd.
Billedet er hentet fra dagbladet, Vestkysten den 28. aug. i anledning af ægteparrets guldbryllup 
den 29. aug. 1981.

Sølbecks radio- og cykelforretning
   Christian Sølbeck startede som ung ved landbruget. Senere opgav han dette erhverv og flyttede 

herefter ind i huset, Kirkegade 21 i Bedsted. Han lod straks en garage opføre ved huset, købte sig en 
bil, hvormed han i slutningen af 1930-erne drev en lillebilforretning. Dette hverv opgav han også 
kort tid efter. I stedet slog han sig nu på reparation af cykler. Samtidig fik han opsat en tank, og 
havde ved siden af også lidt salg af benzin af mærket GULF. 

   I foråret 1939 blev Christian Sølbeck gift med Anne Hansen fra Hyndingdam ved Ravsted. Som 
årene gik, blev forholdene i cykelværkstedet i den lille garage efterhånden for små. Han og hustruen 
lod derfor i 1946 et helt nyt hus opføre på adressen, Kirkegade 2. En stor rødstensbygning på 177 
m2 i to plan, med 43 m2 kontor- og butikslokaler, samt et 80 m2 stort værksted. Prisen for hele 
ejendommen blev 55.000 kr.

Christian Sølbecks første cykelværksted i Bedsted, i huset Kirkegade 21. I porten 
ses Christian Sølbeck i færd med at reparere en cykel, mens datteren, Edith står 
på et  stativ  ved siden af benzintanken. Den lille  dreng med korte bukser  foran 
tanken er Helmuth Abrahamsen.
Billedet er fra omkring 1945 og lånt af Edith Haugaard, født Sølbeck.

   Anne Sølbeck hjalp til med at passe butikken, mens Christian Sølbeck havde nok at se til i 
værkstedet  med  alle  mulige  småreparationer  af  cykler  og  knallerter,  samt  med  at  passe 
benzintanken,  der  blev placeret  midt  på gårdspladsen.  (Se forsidebilledet).  Foruden salg af  nye 
cykler,  lappesager og andet cykeltilbehør havde Anne og Christian Sølbeck også salg af mange 
forskellige slags elektriske artikler, som f. eks lamper og strygejern og senere, da de kom frem på 
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markedet, også køleskabe og frysebokse. Dertil kom også handel med radio- og TV apparater samt 
knallerter. 

   I  slutningen  af  1950-erne  omdannedes  værkstedet  med  en  smøregrav  til  også  at  omfatte 
småreparationer og serviceeftersyn på biler. I 1964 blev svigersønnen, Ove Hansen, der var udlært 
mekaniker, ansat i virksomheden, men allerede året efter i 1965 kunne Margit og Ove Hansen åbne 
et nyt automobil- og serviceværksted i Bedsteds vestlige bydel ved hovedlandevejen gennem byen. 
(Mere om Ove Hansens og senere Jens Møllers automobilværksted i et senere hefte). 

I  slutningen  af  1960-erne  lukkede  Anne  og  Christian  Sølbeck  deres  cykelforretning.  Også 
benzintanken blev kort tid efter fjernet og fra 1970 blev den tidligere butik i stedet omdannet og 
udlejet til Handelsbanken i Løgumkloster, der her drev bankfilial i årene fra 1970 til 1994. 

Efter  Christians  Sølbecks  død i  1976 blev Anne Sølbeck fortsat  boende i  huset  indtil  1986. 
Samme år solgte hun huset til Ruth og Hans J. Rosendahl.

Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer”, ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri om Christian Sølbecks radio- og cykelforretning side 393, skrevet af Gudrun 
Gormsen.

• Edith Haugaard, født Sølbeck: Oplysninger om familien.

Christian Lauritsen Sølbeck blev født i Bedsted 2. maj 1914, søn af Thomas Sølbeck (1865-
1921) og Cathrine Callesen (1881-1950).
Den 23. maj 1939 blev han gift i Ravsted kirke med Anne Hansen, født 14. maj 1917, datter af 
Friedrich Nissen Hansen og Christine Corneliussen, Hyndingdam i Ravsted sogn.
I ægteskabet fødtes to døtre: Edith (1940-) blev gift i 1961 med gårdmand Peter Haugaard i 
Bedsted, og Margit (1945-) blev i 1964 gift med auto-mekaniker, Ove Hansen. De er i dag bosat 
i Rødekro. Christian Sølbeck døde 27. juli 1976.
Billedet af familien Sølbeck er fra omkring 1955 og lånt af Anne Sølbeck, Løgumkloster.

Jordlejekontrakt fra 1726
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”Af 1 ½ otting land fra  gårdmand,  Broder  Ratenburg i  Bedsted,  udlejes til  gårdmand,  Peter 
Boysen ½ otting, til gårdmand Jørgen Lassen ½ otting samt til gårdmand, Peter Michelsen ¼ otting, 
alle i Bedsted og for en periode af 7 år, fra Phil. Jacobi 1726 til Phil. Jacobi 1733, således, at de to 
førstnævnte skal betale 51 mark årlig i leje og sidstnævnte 25 mark og 8 skilling i årlig leje.

Underskrevet 15. marts 1726”.

Kilde:
• Sognefoged Ratenburgs dokumentbog fra 1700-tallet. Lånt af Anna Margrethe Rühmann, født Ratenburg, 

i Tønder, 1981.

Clausens slagterforretning

I 1934 åbnede Clara og Jørgen Clausen en slagterforretning i huset, Sivkrovej 19 i Bedsted. Han 
var  ikke uddannet  slagter,  men havde fået  et  grundigt  kursus hos en slagtermester  i  Agerskov. 
Jørgen Clausen foretog slagtningerne, mens hustruen passede butikken. 

Ved siden af slagtererhvervet drev Jørgen Clausen også en lillebilforretning. Han startede med en 
bil, og fik senere hen også bil nr. to. Den sidste var mest baseret til udlejningsbrug. Da krigen brød 
ud, og han ikke længere kunne få benzin, anskaffede han sig en gasgenerator, så han endnu en tid 
kunne fortsætte med lillebilforretningen.

Da  det  vestlige  Sønderjylland  i  landbrugshenseende  altid  har  været  præget  af  en  betydelig 
kreaturopdræt, slog Jørgen Clausen sig derefter på kreaturhandel. Han opkøbte kvæg i Bedsted og 
Ravsted sogne, og sendte hver uge 20-30 kreaturer til eksportmarkedet i Aabenraa. Derudover kørte 
han to gange om ugen rundt i landdistrikterne i sin bil med kødvarer. Den ene dag kørte han rundt i 
Korup,  Knivsig  og  Hejsel.  Den  anden  dag  i  Bedsted  sogns  vestlige  del  samt  i  Visbjerg  og 
Bjerndrup. 

I 1946 flyttede familien Clausen til et større hus i gaden, til Sivkrovej 16. Det betød, at butikken 
nu blev større. Samtidigt blev der indrettet et kølerum. Kundekredsen var på dette tidspunkt også 
nået op på omkring 200 kunder.
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Slagterbutikken,  Sivkrovej  16  i  Bedsted.  Butikken  var  meget  rummelig  med  to 
butiksvinduer med en dør imellem. Foran vinduerne ses nogle jernstativer,  dels for at 
skåne vinduerne og dels til at stille cyklerne ved. Øverst på vinduesruderne ses skrevet 
"KØD -  PØLSER"  og "PÅLÆG" ligesom der  ved  døren  ses  et  skilt,  hvorpå  der  står 
skrevet: “SLAGTER”.
Billedet er taget kort efter at butikken lukkede i 1979.
Foto: H. Haugaard, okt. 1979.

Allerede i begyndelsen af 1950-erne blev det atter nødvendigt med en udvidelse af butikken samt 
en modernisering. Der blev nu indrettet et pølsemageri og et røgeri i tilknytning til forretningen, og 
til  pølsefremstillingen blev der ansat en slagtersvend. Bønderne kunne også,  når de slagtede,  få 
røget noget af deres kød. Dette blev dog senere forbudt af sundhedsmyndighederne. 

Baggrunden for denne forretningsudvidelse kan måske forklares ved, at folkeholdet på gårdene 
ikke længere var så stort, og samtidigt havde husmoderen heller ikke mere selv tid til at fremstille 
de mange kødprodukter i husholdningen.

        

Slagter i Bedsted fra 1934-69, Jørgen Clausen og hustruen, Clara sammen med deres 4 børn.
Rasmus Jørgen Clausen blev født i Mellerup 25. feb. 1906, død 77 år gammel i Bedsted 25. okt. 
1983, søn af gårdmand i Mellerup, Jacob Christian Clausen og Mette Christine Høgh.
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Den 15. okt. 1933 blev Jørgen Clausen gift i Hostrup kirke med Clara Wilhelmine Petersen, født 
i  Nolde i  Burkal  sogn 27.  dec.  1911,  død i  Bedsted 74 år  gammel  8.  feb.  1986,  datter  af 
landmand i Nolde, Claus Petersen og Ingeburg Christine Bonnichsen.
I ægteskabet fødtes 4 børn: Ingrid (1934-) blev i 1955 gift i Bedsted kirke med civilingeniør i 
Kolding, Martin Gubi. Christa (1938-) blev gift 1969 med agronom, Peter Gad. Jacob (1942-) er 
bosat i  Kolding og Claus (1946-) er slagter og købmand i Ravsted, og blev i  1972 gift  med 
Kirsten Andersen.
Billedet er fra omkring 1950 og lånt af Ingrid og Martin Gubi, Kolding.

I begyndelsen af 1960-erne kom Jørgen Clausens yngste søn, Claus i lære i Aabenraa som slagter 
og pølsemager hos slagtermester H. A. Johansen. For også at sikre sig en større kundekreds købte 
Claus og Jørgen Clausen i fællesskab 1. juni 1965 slagterforretningen i Ravsted, da den blev udbudt 
til salg på grund af dalende omsætning hos den tidligere ejer. Mens Clara Clausen passede butikken 
i Bedsted, varetog Jørgen Clausen pasningen af butikken i Ravsted, undertiden dog ved hjælp af en 
svend.

I 1968 solgte Jørgen Clausen sin del af forretningen til sønnen, Claus Clausen, mens datteren, 
Christa Clausen sammen med sin mand, Peter Gad overtog huset med slagtebutikken i Bedsted. 
Christa passede forretningen, mens Peter Gad arbejdede som agronom hos Øster Højst Korn. Alle 
svine- og oksekødvarer i butikken i Bedsted blev udskåret fra butikken i Ravsted og solgtes her 
sammen med en del ugepakker. Christa tog også imod smørrebrødsbestillinger, og 2-3 gange om 
ugen lavede hun smørrebrød til private fester og cirka 5 gange om året smørrebrød til større fester i 
forsamlingshuset i Bedsted.

Kundeunderlaget smuldrede dog efterhånden ind. Det skyldtes bl. a. at slagterbutikken fra 1970 
nu kun virkede som udsalgssted. Desuden havde byens to købmand også anskaffet sig frysediske i 
deres  forretninger,  og  var  begyndt  at  føre  de  samme  varer  som ellers  tidligere  blev  solgt  fra 
slagterforretningen.

Den 29. sept. 1979 ophørte Peter og Christa Gad med slagterforretningen, og kort tid efter solgte 
de huset til Ejvind Christensen.

Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer”, ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri om Jørgen Clausens slagterforretning side 385-86, skrevet af Gudrun Gormsen.
• Ingrid og Martin Gubi, Kolding: Oplysninger om familien.
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Skomager, Anders Andersen med sin familie i haven foran huset, Sivkrovej 4 i Bedsted.
Anders  Andersen blev født  i  Løgumkloster,  13.  marts  1868,  en søn af  arbejder,  Jes Peter 
Andersen og Alba Walter (1844-1925) fra Tønder.  Efter sin  læretid som skomager var  han 
soldat i  Elsass, og derefter drog han, som skik og brug var,  på valsen.  I  1893 kom han til 
Bedsted,  hvor  han  lejede  sig  et  lokale  hos  enkefru  Clemmensen  for  at  kunne  udøve  sit 
håndværk.  Fru  Clemmensens  mand,  Jes  Christian  Clemmensen  (1847-)  var  karetmager  i 
Bedsted, men han døde efter kun 6 års ægteskab i 1891, kun 44 år gammel.
Anders Andersen giftede sig 29. maj 1894 med enken, Theoline Hansine Oggesen (1860-1944), 
datter af gårdmand i Åbøl, Peter Jessen Oggesen og Maren Mikkelsen.
Som skomager var Anders Andersen dygtig, akkurat og solid og han arbejdede ihærdigt i sit 
værksted til langt op i alderen. Han døde 87 år gammel 16. juli 1955. I 1944 kunne ægteparret 
fejre deres guldbryllup. I hustruens to ægteskaber fødtes henholdsvis 3 og 5 børn: Caroline 
(1887-), tvillingerne Anna Margrethe (1890-), gift med vejmand i Bedsted, Hans Jørgen Tryk 
(1893-)  og  Maren  Nicoline  (1890-).  Alma  Margrethe  (1894-),  gift  1.  g.  med Peter  Magnus 
Bødewadt, 2. g. med gårdmand i Østermark ved Vejen, Laurits Ulriksen. Jes Peter (1897-1983), 
landmand i Bedsted og gift 1. g. med Anna Marie Elberg og efter hendes død i 1945 med Marie 
Caroline (Misse) Wulf (1915-1992). Christian Jessen (1898-1967), landmand i Bedsted og gift 
med Cathrine Elberg. En dødfødt dreng (1900) samt Peter Jessen (1902-),  der senere blev 
skomager i Felsted.
På billedet  ses fra venstre sønnen, Christian,  Theoline Andersen,  datteren Alma, skomager 
Andersen,  sønnen Jes Peter,  skomagerens gamle mor,  Alba Walter,  samt den yngste søn, 
Peter.
Billedet er hentet fra et udsnit af et postkort fra Bedsted fra omkring 1907, fotograferet af A. 
Juul, Flensborg.

Maren Nielsens Tatol
Jens  Nielsen  var  oprindelig  udlært  i  købmandsfaget,  men  på  grund  af  den  dårlige 

beskæftigelsessituation i  begyndelsen af 1930-erne gik han i malerlære hos faderen,  Hans Peter 
Nielsen i Bedsted. Efter læretiden fortsatte han hos faderen som malersvend. Efter faderens død 
overtog Jens Nielsen 1. maj 1963 malerforretningen.

I julemåneden 1934 åbnede Jens Nielsens hustru, Maren Nielsen en tatolforretning på bopælen, 
Sivkrovej 21. Arbejdet med butikken var ment som et supplement til manden, Jens Nielsens arbejde 
som maler, men i malerfagets stille perioder om vinteren hjalp Jens Nielsen dog hustruen med at 
drive den fælles tatolforretning 

 Der  blev  fra  Tatolforretningen  handlet  med  mange  slags  varer,  lige  fra  toiletartikler, 
trikotagevarer, isenkramvarer til de mest almindelige kolonialvarer som mel, gryn, sukker.

I december 1964 døde Jens H. Nielsen. Kort tid efter besluttede Maren Nielsen sig for at lukke 
forretningen. Det skete i sommeren 1965, hvorefter Maren Nielsen i stedet valgte at leve af sin 
pension.

Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer”, ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri om Maren Nielsens Tatolforretning side 387, skrevet af Gudrun Gormsen.
• Hans Raben, Ordrup: Oplysninger om familien, 1991. 
• Jens H. Nielsen: "John Lassen og hans efterkommere". Mjolden 1976. Ang. oplysninger om slægten Nielsen.
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Maren Nielsen foran døren til sin Tatolforretning. På begge sider af døren ses butiksvinduer 
med diverse varer, der blev solgt fra butikken. 
Jens Hansen Nielsen blev født i Bedsted 16. maj 1907, død 57 år gammel 17. dec. 1964, søn af 
malermester i Bedsted, Hans Peter Nielsen (1878-1963) og Meta Marie Bødewadt (1878-1956).
Den 23. nov. 1934 blev Jens Nielsen gift i Ravsted kirke med Maren Jørgensen, født 4. aug. 
1906, død knap 80 år gammel 13. juli 1986, datter af gårdmand i Fogderup, Leonhardt Peter 
Jørgensen (1873-1950) og Ida Hansen (1873-1922).
I ægteskabet fødtes sønnen, Hans Peter Nielsen (1940-), der senere tog navneforandring til 
Raben. Han er i dag præst i Ordrup og er her gift med Hanne Marie Scholz.
Billedet er fra omkring 1965, og lånt af Hans Raben, Ordrup i 1991.

         

Tatolforretningen  i  huset,  Sivkrovej  21  i  Bedsted  fra  1934-1965.  Efter  at  butikken  lukkede, 
boede Maren Nielsen fortsat i huset indtil sin død i 1986. Herefter var huset indtil 1994 beboet af 
Andrea og Hans Enemark. I dag bebos huset af Albert Nielsen. 
Billedet er fra omkring 1965, og er lånt af Hans Raben, Ordrup i 1991.
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Gadebillede fra Sivkrovej i Bedsted omkring 1965. I huset, Sivkrovej 12, til højre i billedet, ses på 
vestgavlen skiltet: HANDELSBANKEN. Her havde banken, hvis navn i 1990 blev ændret til  Den 
Danske Bank, i en årrække en lille filialafdeling, der gennem de første mange år blev bestyret af bl. 
a. Hans Skou, Ole Damm og Anders Ryttersgaard. I 1970 fik filialen ny adresse i huset, Kirkegade 
2.
Før der var banklokale havde Søren Sørensen i en årrække her i huset i slutningen af 1940-erne 
en  lille  fiskehandel.  Søren  Sørensen  var  temmelig  rødmosset  i  ansigtet,  og  blev  også  kaldt 
"kartoffelsøren", da han en tid bl.a. også handlede med kartofler. 
Søren Lorenzen Sørensen blev født i Gallehus 5. Okt. 1890, død 73 år gammel 6. Nov. 1963, søn 
af Hans Peter Sørensen og Anne Cathrine Schmidt i Gallehus. Omkring 1910 blev han gift med 
Inge Marie Nissen, født i Branderup 22. Apr. 1887, død 15. Dec. 1959, datter af Jens Nissen og 
Marie Fausbøl. Inden de flyttede til Bedsted drev de først i mange år en mindre gård i Øster Terp. 
I deres ægteskab fødtes 6 børn: Hans Peter (1910-) blev landmand på Bedsted Mark og var gift 
med Martha Møller. Jens (1912-) blev landmand på Basseklint i Terp. Han blev i 1941 gift med Elli 
Lorentzen.  Sørine  (1915-),  gift  1941  med  husmand  i  Øster  Gasse,  Anders  Skødt.  Johannes 
(1917-), død 1 år gammel 1919. Johanne Marie (1921-) og den yngste, Cathrine Marie (1927-), der 
i 1950 blev gift med forpagter i Nr. Hostrup, Jørgen Callesen.
Billedet er taget omkring 1965 af Hans Raben, Ordrup og lånt i 1991.

Hans Rasmussens købmandsbutik

I 1907 lod amtsforstander, Jep Hinrichsen, Tannenhof et aftægtshus bygge i Øster Terp. Huset 
fik senere adressen Visbjergvej 26. Få år efter, i 1912 blev Jep Hinrichsen dræbt ved en ulykke med 
sine heste, der løb løbsk. Efter genforeningen flyttede familien til Tyskland.

Huset blev nu i stedet overtaget af Sofie og Christian Peter Jessen. De havde tidligere drevet 
banestationen og kroen i Klovtoft samt en dertil hørende købmandsbutik. C. P. Jessen var knap 50 
år gammel og ønskede ved flytningen til Øster Terp at trappe lidt ned. En mindre købmandsbutik, 
som blev indrettet i huset, var lige hvad de ønskede. Dertil havde de også lidt salg af benzin fra en 
tank uden for butikken.

I  1936 blev købmandsforretningen overtaget  af  deres datter  og svigersøn,  Annelise  og Hans 
Rasmussen.  Han stammede fra Kliplev og havde først  nedsat  sig i  Øster Terp som vognmand. 
Senere lærte han købmandsfaget i Terp hos sin svigerfar. Efter 39 år med købmandshandel i Øster 
Terp ønskede Annelise og Hans Rasmussen at stoppe i 1975. De lod et nyt parcelhus, Mårbækvej 2 
opføre lige syd for deres gamle købmandsbutik, men allerede året efter døde Hans Rasmussen. Hans 
hustru, Annelise blev dog fortsat boende i nogle år, hvorefter hun i 1984 kom på plejehjemmet i 
Bedsted.
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Vognmand Hans Rasmussen, Øster Terp er med sin Ford Chevrolet på Sivkro for at afhente 
slagterisvin. Hans Rasmussen havde i 4 år fra 1930-34 en vognmandsforretning. Derefter solgte 
han lastbilen, gik i købmandslære og nedsatte sig derefter fra 1936 som købmand i Øster Terp 
efter sin svigerfar.
På førerhusets tag sidder Hans Rasmussen med stor filthat, mens damen, der kigger ned på 
ladet er Kirsten Thomsen, daværende gårdmand, Laust Arnums første hustru på Sivkro.
Billedet er fra ca. 1932, og er lånt af Edith og Hans Skou, Øster Terp.

Købmandsbutikken blev i stedet overtaget af Rasmussens niece, Inga Hansen. Hun var datter af 
kromand og senere hingstmand i  Øster Terp,  Peter  Lausen og Magdalene  Jessen.  Butikken fik 
samtidigt navnet "I H Kolonial", men kun kort tid efter, i 1977 så hun sig nødsaget til  at lukke 
butikken på grund af en alt for lille handel.

I dag bebos huset af Bente og Knud Jørgensen.
Kilde:
• Enkelte avisnotitser om forretningen.

                   

Huset, Visbjergvej 26 omkring 1915. Det blev bygget i 1907 som aftægtshus for gårdmand Jep 
Hinrichsen, Tannenhof. Efter genforeningen solgte familien huset, hvorefter Peter Christian Jessen 
fra  Klovtoft  flyttede  ind  med  sin  hustru  og  deres  to  døtre.  Her  begyndte  de  med  at  drive 
købmandsforretning.
Billedet er taget fra nordøst og lånt af Peter S. Bøje, Bedsted.
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I  oktober  1975  fik  købmandsbutikken  i  Øster  Terp  ny  indehaver,  idet  det  tidligere 
købmandspar, Annelise og Hans Rasmussen overdrog forretningen til deres niece, Inga 
Hansen  (1940-),  der  ses  til  venstre  på  billedet.  Hun  blev  således  3.  generation  i 
forretningen efter Chr. P. Jessen og dernæst svigersønnen, Hans Rasmussen.
Hans Rasmussen blev født i Årtoft mark i Kliplev sogn den 1. april 1906, og døde knap 70 
år gammel 15. marts 1976, søn af gårdmand, Rasmus Iver Rasmussen og Anne Marie 
Petersen.
Den 29. marts 1930 blev han gift i Bedsted kirke med Annelise Jessen, født i Klovtoft 23. 
feb. 1906, datter af købmand og kromand i Klovtoft og derefter i  Øster Terp, Christian 
Peter Jessen (1872-1940) og hustruen, Sofie Frederikke Hollænder (-1933).
I ægteskabet fødtes to børn: Edith (1933-1993) blev gift med gårdmand i Øster Terp, Hans 
Skou, og Sofus (1936-1990), gårdmand i Hinderup og senere vognmand i Stepping, gift 
med Emma Hinrichsen. 
Billedet er hentet fra dagbladet, Jyske Tidende, den 15. okt. 1975.

Servicefagenes situation i Bedsted 1979
af Gudrun Gormsen

Ved undersøgelsen af servicefagenes situation I Bedsted I 1979, konstateredes det, at der især 
var to træk, der var gældende ved udformningen af det nutidige erhvervsmønster, nemlig:

1. En specialisering inden for visse grene af det lokale erhvervsliv.
2. En konsolidering af visse virksomheder gennem et bredt kombineret arbejdsområde eller 

vareudbud. 
         

”Til  den  første  kategori  hører  byens  murermestre,  snedkerfirmaet  samt  autohandelen.  Sideløbende  med 
specialiseringsprocessen  er  der  sket  en  vis  opløsning  af  virksomhedens  lokale  forankring,  hvilket  vil  sige,  at 
kundekredsen er udvidet til at omfatte et større geografisk felt. Til den anden kategori hører smedeværkstedet og el-
forretningen,  som har  en fast  lokal  basis,  men hvor serviceydelser  og vareudbud er  indrettet  på at  betjene mange 
forskellige behov hos kundekredsen, og herved er der samtidig sket en sikring af den størst mulige kundekreds.

Også  korn-  og  foderstofhandelen  betjener  stadig  en  lokal  kundekreds,  men  her  er  der  sket  en  forskydning  i 
virksomheden til fordel for udførelse af servicebetonede arbejdsydelser for landbrugerne. Karakteristisk er det i det hele 
taget,  at mange af byens selvstændige håndværkere i stigende grad har tilpasset sig de arbejdsmuligheder, som den 
stærkt mekaniserede landbrugssektor frembyder.
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Endelig er der inden for transportområdet sket en forskydning fra lokale kørsler til en virksomhed, som først og 
fremmest er baseret på interlokale transporter.

Mulighed for at tilpasse sig en ny situation har også spillet en vis rolle for de selvstændige handlende i byen. Begge 
købmænd, hvis handel  i  haj  grad  er lokalt  baseret,  har  således  ændret  og udvidet  deres  handel  og varesortiment i 
overensstemmelse med befolkningens forbrugsmønster og behov.

For  visse  typer  af  handlende  har  dette  dog  på  grund  af  generelle  ændringer  i  samfundet  været  umuligt. 
Omorganiseringer  i  leverandørledet  har  sammen  med  mange  små  forskydninger  i  kundeunderlaget  og 
forbrugsmønsteret ramt disse næringsdrivende hårdt.

Den lokale handlendes rolle som formidler mellem land og by er forsvundet. Kunderne er blevet betydeligt mere 
mobile, og i stedet for at henvende sig lokalt og anmode om at få en vare eller en kategori af varer bestilt hjem, kører 
kunden i dag selv til den større forhandler og vælger mellem vareudbuddet. Det er faktisk kun elektrikeren, der kan 
fremstille en del af sit vareudbud i kataloger, som endnu kan benytte denne salgsmetode. Handelen på provision er 
ligeledes ophørt med at være en mulighed, som den lokale handlende kan udnytte.

Handelsvirksomhed som et supplement til anden fast indtægt blev som nævnt udnyttet af flere enlige kvinder i byen 
i 1950-erne. I dag benytter enkelte kvinder sig af denne mulighed, idet de foretrækker dette alternativ frem for f.eks. at 
søge fabriksarbejde udenbys.

Betragter  man det  samlede  udbud af  varer  og tjenesteydelser,  må man for  det  første  konstatere,  at  antallet  af 
selvstændige og næringsdrivende var størst i Bedsted i 1950-erne. Desuden omfattede den økonomiske aktivitet i disse 
foretagender  flere  forskellige  felter.  Det  gælder  f.eks.  købmændenes  handel  med  såvel  kolonial  som  isenkram, 
Tatoludsalgets blandede vareudbud samt cykelsmedens meget varierede virksomhed. Visse varer og tjenesteydelser som 
f.eks. beklædning, sko, klipning og snedkerarbejde, kan ikke længere købes lokalt. På den anden side kan man i dag 
købe nogle af de ting, som man tidligere kunne få hos en forretningsdrivende i byen, hos en anden. Hans forretning er 
evt.  af  en  anden  type  (f.eks.  elektrikeren,  smeden  eller  købmanden),  men  varelageret  er  stadig  bredt.  Den 
indskrænkning, som er sket inden for visse områder i  serviceudbuddet, er altså blevet opvejet af, at der er sket en 
differentiering inden for andre og evt. nye forretninger i byen.

Indkøbsmønster og forbrugerens vurdering af det lokale servicemønster.

Til en beskrivelse af servicemønsteret hører også en vurdering heraf set fra forbrugerens side. "Det, at der ingen 
manufakturhandel er, gør, at man ikke engang kan få sig noget sytråd. Det er også en ulempe, at bageren er forsvundet. 
Man kan klare sig selv uden skomager, men snart vil også barberen holde op, og damefrisøren er flyttet". Citatet viser 
de generelle holdninger til de forandringer, der er sket i servicemønsteret.
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Mest og hyppigst beklager man, at manufakturhandelen er lukket, og enkelte unge husmødre har endvidere i den 
forbindelse bemærket, at de godt kunne tænke sig, at der var en stor købmandsbutik i byen "og det en ordentlig en, hvor 
man kan få  andet  end kun sort  og hvid sytråd".  Tidligere var man vant til,  at  man kunne købe brød og kager  til 
kaffebordet indtil kl. 21 om aftenen alle ugens dage. Det er specielt de ældre, som bemærker dette, ligesom det er dem, 
der mest beklager, at damefriseren er ophørt. Andre har undret sig over, at det ikke var muligt, i den sidste tid, mens der 
var snedkerfirmaer i byen, at få mindre reparationsarbejder udført på ens hus eller i ens bolig.

Generelt  kan man sige,  at  mange finder,  at  de kan få  deres  behov for  dagligvarer  rimeligt  dækket  gennem de 
muligheder, der findes i byen. Især de fleste ældre mener, at de kan købe, hvad de har brug for hos købmanden og 
desuden supplere kostholdet med, hvad de selv har liggende i fryseboksen af kød, grøntsager og frugt.  Flere yngre 
husmødre har dog bemærket, at varerne hos købmændene er en del dyrere end f.eks. i de store brugsforeninger og 
supermarkeder i Løgumkloster, Rødekro, Aabenraa og Tønder. Har de mulighed herfor, køber de derfor disse varer her, 
hvis de alligevel er hjemmefra i andet ærinde.

I de familier, hvor manden arbejder de pågældende steder, køber han også ofte tilbudsvarer i større portioner med 
hjem  til  fryseboksen.  Nogle  beboere  i  byen  køber  desuden  størstedelen  af  deres  dagligvareforbrug  i  Brugsen  i 
Løgumkloster. I Bedsted omtaler man af og til dem, som er medlem af Brugsforeningen, som "brugsfolk". Det hænger 
måske sammen med, at selve brugsforenings ideen aldrig har været diskuteret eller rigtigt er slået an i sognet.

De fleste husstande i Bedsted køber de varer, de ikke kan få lokalt (f.eks. beklædning og varige forbrugsgoder) i 
Aabenraa, Tønder og Løgumkloster. Småting, som man ikke kan få i byen, købes, når man alligevel har ærinde til de 
større byer, og i mellemtiden låner man de manglende ting af slægtninge eller naboer. Folk, som har børn, der går i 
skole i Løgumkloster, Aabenraa eller Tønder, beder disse om at foretage sådanne nødvendige indkøb undervejs hjem.

Indkøbsmønsteret  fordeler  sig dog ikke alene på købstæderne.  Hvor man køber større ting afhænger  af,  hvilke 
forretninger i omegnen, man har kendskab til, enten personligt eller gennem anbefalinger i omgangskredsen. Ofte er det 
et vidtstrakt geografisk felt, man opererer indenfor, når man skal købe varer udover dagligvarer.
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Som et eksempel skal her blot nævnes, hvor en ung familie, der nylig har stiftet hjem, og som har et lille barn, har 
placeret nogle af deres indkøb. Ca. en gang om ugen kører både mand og kone i deres bil til Løgumkloster for at handle 
i Brugsen. De er ikke medlem af brugsforeningen, men de synes at varerne i reglen er billigere her. Hvad de ellers 
mangler af dagligvarer, køber de hos den ene købmand i Bedsted.

Når de skal have nyt tøj og sko, tager de enten til Aabenraa eller Tønder, da udvalget i Løgumkloster efter deres 
mening er for lille. Den dag, jeg var der, havde de om formiddagen været i Aabenraa for at købe hessian til en væg, som 
de ville beklæde.

Alle deres  møbler har de købt i  en møbelforretning i Hokkerup,  mens de har købt senge,  dyner  og linned i et 
tekstillager i Tinglev. Fra samme sted har de endvidere fået seng og kravlegård til barnet. Barnevognen har de derimod 
købt  i  Vojens.  I  øvrigt  fremhævede  de,  at  det  er  vanskeligt  at  få  alt,  hvad  der  er  nødvendigt  af  spædbørns-  og 
småbørnsudstyr  i  Bedsted.  Det  gælder  også  ting som papirbleer,  babypudder  osv.,  der  bruges  dagligt  i  hjem med 
småbørn.

Kilde:
• "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer". ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Herfra uddrag fra afsnit 3: Håndværkere og handlende. Ændringer i byens 
servicemønster. Side 344 og 395-97.

    

Tagstensfabrikken  på  Østervirke  i  Bedsted.  Fabrikken  blev  opført  af  Kay  Wilhelmsen, 
København i 1980, men blev kort efter opførelsen videresolgt til “B & C Danmark”. Bygningerne 
udgør 3000 m2 på et 22.000 m2 stort areal. Fabrikationen af tagsten kom aldrig rigtig i gang, og 
den store fabrikshal bliver i dag i stedet udnyttet til andre formål.
Til  højre i billedet aner man Genbrugspladsen, der officielt  blev indviet i  april  1992. Her har 
byens borgere mulighed for at komme af med deres affald.
Billedet er taget af H. Haugaard, juli 1991.
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Bedsted sogn 1607-09

I 1995 udkom Peter Kr. Iversens tobindsværk om de tre gottorpske jordebøger fra begyndelsen af 
1600-tallet. Heri findes en hel del spredte oplysninger fra Bedsted sogn, dels fordi de er skrevet 
under de forskellige landsbyers, og dels efter de øvrige tilhørsforhold.

I  nedenstående  artikel  er  alle  oplysningerne  blevet  samlet  og  omredigeret.  Den  oprindelige 
skrivemåde er bibeholdt. Til gengæld findes der bagerst et oversættelsesregister for de sværeste ord:

S U D E R  R A N X T O R P  H A R D E

Bedtstette Carspiell

Bedtstett carspiell grenzett an Norder Ranxtorp harde, haterschlebischen, auch an Schlux harde und 
Lugum Closter Barck alls: Bedtstett grentzet an Melderup und Arndorp, Borup, Quorp; Terp an 
Mellerup,  Bouerlundt  und  Wiesbergk,  Graulundt,  Landtbuy  und  Klosterveldt;  Moerbeck  an 
Alschleue, Arndorp und Graulundt.

Bedtstett

Hefft 6 innement, 24 1/2 ottingh, darup wahnen:

Der kirchen und pastoren einkunfft vermuege des pastoren eingelechten schreibens.
Kueheur  zur  kirchen 4 marck  4 sk,  erdthur  29 sk,  rentegeldt  von 135 mk lubisch  8 mk 7 sk, 
quicktegede 3 mk 8 sk, roggen 22 ortig 3 schip, jeder ortig drittehalb marck lubisch, ist 55 marck 12 
schillingk.
Nach folgende ist des pastoren zu Bedtstette seine jehrliche hebungh und brauchungh. 
Der pastor, (Jens Petersen) hatt vonn seinen carspielleuten an roggen ein zukommen von 22 ortig 3 
schip, quicktegede 3 marck 8 sk, butter 1 1/2 ferendell, opffer 4 marck. Auff Bedtstette velde hatt er 
2 ottingh erde. Kan darin seien 8 ortig roggen, 2 ortig garsten, 1 ortig buchweitzen; kriegt 32 foder 
houwes. Noch hatt er sine kate stehendt in seinem haustoffte.

Des kösters intradenn:
Hatt 1 acker bej Bieregend, 1 acker bej Waldkielhogh, 1 stukke erde ostenn dem dorffe, auch ein 
geringes thoffterde; kan jehrliches darin seien 8 schip roggen und 4 schip sommerkornn;  kriegt 
ungefehr von denn carspielleuten 2 1/2 ortig roggen, 1 1/2 achtendel butter, 30 halbe ganse.

Folgenn nun die dörffere im carspiell Bedtstette:
Martin Petersen zu Bedtstede hatt 2 ottingh bundenerde. Schuldet 32 sk, ottingsgeldt 2 1/2 daler, 1 
schwein oder 1 daler, heidegeldt 4 sk, alle drej jahr 6 foder houethorffs, alle dritte jahr 2 foder 
houwes aus Tho Dicke. Seiet 8 ortig roggen, 2 ortig garsten, 1 ortig buchweitzen; bekommidt 32 
foder houwes.
Bartram  Jensen  ist  voigt;  ist  derwogen  frei  vor  alle  ausgabe.  Sonsten  hatt  er  5  1/2  ottingh 
bundenerde, davon er geben mustte 1 daler 20 sk 6 d, ottingsgeldt 6 1/2 daler 12 sk 4 1/2 d, 1 
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 2 foder houwes 2. jahr, das dritte jahr Matz 
Petersen aus Tho Dicke. Seiet 22 ortig roggen; kriegt 83 foder houwes.
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Der hardesvoigt Bartram Jensen zu Bedstette hatt nach alter gerechtigkeidt, so die voiegte je und 
allewege im ambte allhie genossen, sein gudt fur alle und jegliche beschwerungh bis dahero frey 
gehabtt.

Jep Nissen hatt 1 ottingh bundenerde. Schuldett 1 ortig roggen, ottingsgeldt 1 1/4 daler, 1 schwein 
oder  1  daler,  heidegeldt  4  sk.  Seiet  4  ortig  roggen,  1  ortig  garsten,  1/2  ortig  buchweitzen; 
bekommidt 16 foder houwes.

Matz Petersen und Jes Bartelsen haben 2 ottingh bundenerde. Schulden 32 sk, ottingsgeldt 2 1/2 
daler,  2  schweine  oder  2  daler,  heidegeldt  2  sk.  Seien  8 ortig  roggen,  2  ortig  garsten,  1  ortig 
buchweitzen; kriegt 32 foder houwes.
Matz Petersen hatt allein 1 ottingh  bundenerde. Schuldett 14 sk, 1 ortig roggen, ottingsgeldt 1 1/4 
daler,  1 schwein oder  1 daler,  heidegeldt  1 sk,  2 foder houetorff.  Seiet  4 ortig roggen, 1 ortig 
buchweitzen, 1/2 ortig garsten; kriegt 16 foder houwes.

Jep Knudtzenn unnd Mattis Iversenn habenn 2 1/2 ottingh bundenerde. Schuldenn 1 daler 24 sk 6 d, 
ottinngsgeldt 3 daler 4 sk 1 1/2 d, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 18 foder 
thorffes, 7 schip haber, 1 ganns, 3 honer, 20 eier, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 1 
drage roggenn. Seien 10 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1 1/2 ortigh buchweitzenn; kriegenn 40 
foder houwes.

Pløjning  med  hjulplov  ved  Møgeltønder  omkring  1650.  Hjulploven  og  de  øvrige  af 
datidens  redskaber  man  den  gang  havde  til  rådighed,  satte  en  øvre  grænse  for 
høstudbyttet. Billedet er affotograferet fra et maleri i Skokloster i Sverige.

Botheldt Hanses hatt 1 ottingh vesteerde, so kirchenerde ist, davon sie zur kirchenn die pflicht gibt 
alls  6 sk, F.G. aber 1 1/4 daler  ottinngsgeldtt,  1 schwein oder 1 daler,  noch moet  sie ein licht 
jarliches uffm altar haltenn. Seiet 4 ortigh roggenn, 1 ortigh garstenn, 1/2 ortigh buchweitzen; kriegt 
16 foder houwes.

Michell Jorgennsenn unnd Hans Andersenn kinder habenn 3 ottingh bundenerde. Schulden 2 daler 
7 1/2 sk, ottinngsgeldt 3 3/4 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 schip 
haber, 1 gans, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes, 1 marck haer, 18 foder thorffes. 
Seien 12 ortigh roggenn 3 ortigh garstenn, anderthalb ortigh buchweitzen; kriegen 48 foder houwes.

Marten Nissen hatt 2 ottinngh bundenerde. Schuldet 1 daler 23 sk 6 d, ottinngsgeldt 2 1/2 daler, 1 
schwein oder 1 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 schip habernn, 1 ganns, 1 drage roggenn, 3 
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honer,  20 eier,  2  foder  houwes  aus  Tho Dicke,  1  marck  haer,  18  foder  torffes.  Seiet  8  ortigh 
roggenn, 2 ortigh garstenn, 1 ortigh buchweitzen; krieget 32 foder houwes.

Hans Boyesen, Lugum Closter diener, 1/2 guett, 1 ottingh, kan all sin landt beseyen mit 14 ortig 
roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen 4 ortig, an gersten 1 ortig, an hauer 0, an bockweten 6 
schip, bergen how 24 foder. Schulden darvan geldtplicht 12 sk, 2 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 
schwin edder 1 ortig garsten, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.
Hans Boiesen Muller, 1 ottingh, noch hatt er etzliche erde bej der mühlen, so dohin gehorigh.

Hans Jessen, Lugum Closter diener, 1/2 guett, 1 ottingh, hefft ewen sovehll tho gebruken alse Hans 
Boyesen. Schuldet awerst wo folgett 2 ortig roggen, 1 ortig hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, 1 
goes, 2 honer, tegelltorff 5 foder.

Hans Schumaker, (= Hans Suder), Lugum Closter diener, 1/2 guett, 1/2 ottingh, kan all sin landt 
beseyen mit 7 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen 2 ortig, an gersten 1/2 ortig, an 
hauern 0, an bockweten 3 schip, berget how 12 foder. Schuldet darvan geldtplicht 32 sk, 1 schwin 
edder 1 ortig garsten, tegelltorff 5 foder.

Kötener:
Jep Hansenn hatt ein kate uff Matthias Iversenn bundenerde, schuldet 8 sk.
Niells Hansenn eine kate uff desselbigen 8 sk.
Peter Hansenn auch uaff desselbigenn 8 sk.
Christenn Michelsenn auff der kirchenerde 8 sk. Hatt ein weinigh erde, dafur er der kirchen jahrlich 
schuldet 2 sk; seiet darin 6 schip kornns.
Asmus Louwsenn hatt ein kate uff Matz Petersens kaufferde 8 s
Item so  hatt  Bartram Jensenn  2  huser  im  dorffe  daselbest,  nebenst  einer  schmiede,  darinne  6 
innersten sein, so nichtes gebenn, dan der voigtt wie vorgemeldtt frej sitzett.
Dinnes Christensen 1 kate, Lugum Closter diener, 8 sk.

Moerbeck

Hefft 8 innement, 6 ottingh, darup wahnen:

Pawel  Jessenn  unnd  Thuge  Jebsenn  haben  2  1/2  ottingh  bundenerde.  Schulden  1  daler  15  sk, 
ottinngsgeldt drej thaler 4 sk 1 1/2 d, 2 schwein oder 2 daler, 1 ortigh roggenn, 2 foder thorffes, 
vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk. Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh 4 schip garstenn, 1 ortigh 4 
schip buchweitzen; bekommen 40 foder houwes. 

Michell Petersenn unnd Hanns Ebsenn haben 2 1/2 ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 15 sk, 
ottinngsgeldt drej daler 4 sk 1 1/2 d, 2 schweine oder 2 daler, 1 ortigh roggenn, 2 foder thorffes, 
vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk. Seien 12 ortigh roggenn, 3 ortigh 4 schip garstenn, 1 ortigh 4 
schip buchweitzen; kriegenn 40 foder houwes.
Item so hatt Michell Petersenn 5 acker auff Terper velde; davon gibt er F.G. jahrliches 4 sk. Seiet 
darin 3 schip roggenn; kriegt 1 foder houw.

Peter Assmussen 1/2 guett,  Hans Kallisen, 1/3 guett,  Lugum Closter diener, zusamen 1 guett, 1 
ottingh, konnen all ehr landt beseyen mit 18 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an roggen 6 
ortig, an gersten 1 ortig 2 schip, an hauern 0, an bockweten 6 schip, bergen how 30 foder. Schulden 
darvan jarlichs 2 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 
1 goes, 2 honer, tergelltorff 10 foder.
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Hanns Kallisenn unnd Peter Assmussen 1 ottingh, noch habenn sie ein stuck stufferde.

Terpe

Hefft 6 innement, 38 ottingh, darup wahnen:

Jep Riggelsenn unnd Hanns Erichsenn haben vier ottinngh bundenerde. Schulden 1 daler 23 sk 6 d, 
ottinngsgeldt 5 daler, 2 schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 schip haber, 1 
ganns 3 honer, 20 eier, 1 drage roggen, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder 
houeholtz.  Seien  8  ortigh  roggenn,  4  ortigh  garstenn,  2  schip  buchweitzenn;  kriegen  80  foder 
houwes.

Marten Petersenn unnd Jep Hansenn habenn vier ottinngh bunderde. Schulden 1 daler 23 sk 6 d, 
ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 schip haber, 1 
ganss, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder 
houeholtz. Seien 8 ortigh roggen, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweitzen; kriegen 80 foder houwes.

 Jep Thomsen unnd Thomas Petersenn haben vier ottinngh bundenerde. Schulden 1 daler 31 sk 6 d, 
ottinngsgeldt 5 daler, 3 schwein oder 3 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 schip haber, 1 
ganss, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder 
houeholtz. Seienn 8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweitzen; bekommen 80 foder 
houwes.

Peter Pawelsenn unnd Matthias Petersen haben auch 4 ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 daler 31 s 
6 d, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schweine oder 2 daler, vodegeldt 12 s, heidegeldt 4 s, 7 schip haber, 1 
ganss, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck haer, 18 foder 
houeholtz.  Seien  8  ortigh  roggenn,  4  ortigh  garstenn,  2  schip  buchweitzenn;  kriegen  80  foder 
houwes.

Andres Teusenn, Nis Teusenn unnd Ouwe Hansenn habenn vier ottinngh bundenerde. Schuldenn 1 
daler 23 sk 6 d, ottinngsgeldt 5 daler, 3 schwein oder 3 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 
schip haber, 1 ganss, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck 
haer,  18  foder  houeholtz.  Seien  6  ortigh  roggenn,  4  ortigh  garstenn,  2  schip  buchweitzen; 
bekemmen 80 foder houwes.
  
Jenns Hansenn, Peter Hansenn unnd Hans Andersen haben vier ottingh bundenerde. Schuldenn 1 
daler 31 1/2 sk, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schwein oder 2 daler, vodegeldt 12 sk, heidegeldt 4 sk, 7 
schip haber, 1 ganns, 3 honer, 20 eier, 1 drage roggenn, 2 foder houwes aus Tho Dicke, 1 marck 
haer, 18 foder houeholtz. Seien 8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip buchweitzen; kriegenn 
80 foder houwes.

Jens Hansenn unnd Seuerin Hansenn haben vier ottinngh vesteerde, davon 2 ottinngh kirchennerde 
sindt. Schuldenn 20 sk, ottinngsgeldt 5 daler, 2 schweine oder 2 daler, Seuerin Hansen gibt noch tho 
kirchenn 6 sk, halth ein licht auf den althar.  Seien 8 ortigh roggenn, 4 ortigh garstenn, 2 schip 
buchweitzenn; bekommen 80 foder houwes.
Jenns Hansenn zu Terp sitzett frey fur fahren unnd andere hoffedienste wegenn dessenn, das er auff 
das Terperkier, damit es nicht verhaueen werde, auffsicht habenn muess; hat auch sonsten einen 
alten herrnbrieff, darans er etzliche freiheidt vermeinet zu beweisen. Seine beschwerungh ist fast 
eben wie Jeronimus zu Kopsholdtt seine.
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Mattes  Jebsen,  Torsten Martensen 1 guett,  4 ottinngh,  Lugum Closter  diener,  konnen ehr landt 
beseyen mit 25 1/2 ortig roggen und seyen jarlichs an roggen 8 1/2 ortig, an gersten 3 ortig, an 
hauer 0, bergen how 80 foder. Schulden darjegen jarlichs geldtplicht 1 daler 31 sk, 1 schwin edder 1 
ortig garsten, vor 1 schwin 1 daler, 1 ortig hauer, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 10 foder.

Hans Petersen, Jep Petersen (er vist en fejl for Jep Andersen) 1 guett, 4 ottinngh, Lugum Closter 
diener,  hebben ewen sovehll  tho  gebruken  alse  de  beiden  vorigen.  Schulden  awerst  wo folget 
geldtplicht 1 daler 31 sk, 2 schwin edder 2 ortig garsten, 1 ortig hauer, 2 gose, 4 honer, tegelltorff 
10 foder.

Las Hansen, Königlichen Mayestätts diener (= Cuxböll diener), 2 ottingh erde. Zuge-brauschen hatt 
er nebenst einen kötener.

Kötener in Terp:
Jenns Pawelsenn, 1 kate uff Nis Teusenns grunde 8 sk.
Peter Schroder, Lugum Closter diener, 1 kate.
Torsten Martensen, Lugum Closter diener, 1 kate. 
Peter Clementsen, Cuxböll diener, 1 kate.

Grauelundt

Hefft (?) innement, darup wahnen:

Tuge  Hansen  1/2  guett,  Jens  Mattesen  1/4  guett,  Este  Pauls  1/4  guett,  Lugum Closter  diener, 
zusamen 1 guett, konnen all ehr landt beseyen mit 30 ortig roggen und seyen jarlichs ungefehr an 
roggen 10  ortig,  an gersten  3  ortig,  an  hauer  0,  an  bockweten  8  schip,  bergen how 60 foder. 
Schulden darjegen jarlichs vor 1 ferndel botter 3 daler 25 sk, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 
schwin 1 daler, 1 ortig hauer, 1 goes, 2 honer, tegelltorff 10 foder.

Hans Michelsen 1/2 guett, Hans Hinrichsen 1/4 guett,  Andreas Jebsen 1/4 guett,  Lugum Closter 
diener, zusamen 1 guett, hebben ewen sovehll tho bebruken alse de vorigen und schulden ehnen ock 
gelick.

Laurz Schroder, Lugum Closter diener, 1 kate,  forbedelsesgeldt 2 sk.

S C H L U X   H A R D E

Arndrup

Hefft (?) innement, darup wahnen:

Peter Jebsen 1 guett, Lugum Closter diener, kann all sin landt beseyen mit 24 ortig roggen und seyet 
jarlichs ungefehr an roggen 8 ortig, an gersten 1 1/2 ortig, an hauern 0, an bockweten 6 schip, berget 
how 16 foder. Schuldet darjegen jarlichs 2 1/2 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder 1 ortig 
garsten, tegelltorff 10 foder.

Niels Hansen 1 guett, Lugum Closter diener, hefft ewen sovehll tho gebruken alse Peter Jebsen und 
schuldet dem sulvigen gelick.
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Niels Lugum 1 guett, Lugum Closter diener, sine brukinge is gelick Niels Hansens und schuldet ock 
sovehll.

Hans Pawellsen, Hans Nissenn 1 guett, Lugum Closter diener, hebben ewen sovehll tho gebruken 
alse der vorige Niels Lugum.
Schulden awerst wo folgett 2 1/2 ortig roggen, 15 schip hauer, 1 schwin edder 1 ortig garsten, vor 1 
schwin 1 daler, tegelltorff 10 foder.

Niels Hansen, Lugum Closter diener, 1 kate, 8 sk.

                    
Arndrupmohle

in Suder Ranxtorp harde belegen.

Hans Boyesen, Lugum Closter diener, der mohle und mohlen gebruke, kan alle dat landt beseyen 
mit 15 ortig roggen und seyet jarlichs ungefehr an roggen 5 ortig, an gersten 1 ortig, an hauern 0, an 
bockweten 1 ortig, berget how 20 foder.
Arndorff muhle gibt 40 ortig roggenmehll jarlichs auff majtach, ist eine meyle vom closter ins osten 
belegen.

Hans Boyesen, Lugum Closter diener, 1 kate, 12 sk.

Kilde:
• Peter  Kr.  Iversen:  "Tre  Gottorpske  jordebøger  1607-13".  Skrift  nr.  75,  udgivet  af  Historisk  Samfund  for 

Sønderjylland.  Bind 1-2. Aabenraa 1995. Heri især 
     1. Erdbuch des Amptes Lugum Closter. De anno 1607.
     2. Aabenraa Amts-jordebog 1609.
Oplysninger:
• Sproget i de tre gottorpske jordebøger er i hovedsagen højtysk, iblandet en hel del plattyske og plattysklignende ord. 

Endvidere  er  der  anvendt  nogle  fortyskede  danske  benævnelser.  Hvor  intet  andet  oplyses,  er  vedkommende 
besidder, en hertugelig undersåt.

• Gårdbrødre: Det blev de gårdmænd kaldt, der oprindelig boede sammen på en gård. I mange tilfælde er der dog på 
jordbøgernes tid opført selvstændige bygninger til hver af dem, men rent administrativt opfattedes gården som en 
helhed, således at landgilden og andre afgifter opførtes som et samlet beløb.

Ordliste:
• alse =  som
• barck =  birk. Et retsområde uden for herrederne.
• bergen how =  bjerghø
• beseyen =  høster
• bockweitzen=  boghvede. Boghvededyrkning træffes første gang 1544 på Rensborg ladegård, men spredtes nogle år 

senere over hele landsdelen. Boghvede er en meget ustabil afgrøde, som kunne ødelægges fuldstændig af nattefrost i 
blomstringsperioden i juni måned.

• botter =  smør
• brauchungh =  brug
• brukinge =  anvendelse
• bundenerde =  selvejerjord
• carspiell =  sogn
• darjegen =  
• darup =  der
• drage =  trave
• edder =  eller
• erdtheuer =  jordhyre
• etzliche =  noget
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• ferndel =  fjerdedel
• F. G. =  Fürsteliches Gnade  =  fyrstelige nåde, dvs.  den gottorpske hertug.
• foder, fuder =  læs
• forbedelsesgeldt = forbedelsespenge. En årlig afgift.
• fæster = en, der ved en kontrakt, fæstebrev, har fået overdraget en ejendom til afbenyttelse. Fæsteforholdene i 

Sønderjylland var noget anderledes end i kongeriget. Med et fæstebrev fik den kongelige eller hertugelige fæster 
mod indfæstning gården eller kådet overdraget på livstid. Ved død overlades ejendommen normalt til en søn, idet 
den  nye  fæster  dog  skal  godkendes  af  amtmanden.  Der  var  derfor  generelt  arvefæste,  og bygningerne  tilhørte 
fæsterne. Der var ikke den store forskel i selvejernes og fæsternes landgilde og hoveri og sidstnævntes afløsning. I 
Løgumkloster  amt var alle,  med enkelte undtagelser,  udelukkende fæstere.  I Aabenraa amt var der omtrent  lige 
mange fæstere og selvejere. 

• gebruken =  bruger
• gelick =  ligesom
• gersten =  byg
• goes =  gås
• guett =  gård
• hauer, hafer =  havre
• haer =  hør
• harde =  herred
• hebben =  har
• hebungh =  afgift
• hefft =  har
• heidegeldt =  lyngpenge.  Landgildeydelse.  Heidegeldt var en afløsningsform for leverance af lyngtørv.
• heuw, heu =  hø                                                          
• honer =  høns
• houeholtz =  hovbrænde. Leverance af træ.
• houetorff =  hovtørv. Tørv, som undersåtterne er forpligtet til at levere til slotte eller teglgårde.
• inderste = En husmand, der rangerer lavere end kådnere, men de kunne eje deres hus, og kunne også græsse et 

par får.
• indfæstning =  i Aabenraa amt betaltes ikke indfæstningspenge ved fæstets indgåelse, men i stedet betaltes årligt en 

mindre sum "schuldt". Også selvejerne betalte schuldt, der var en fast afgift, ligestillet med landgilden.
• innement = indtægter, skifter eller vange. Antallet af vange varierede fra sted til sted (fra 5-9). Almindeligvis var 

3 af vangene på jordbøgernes tid under plov, og sædeskiftet var 1.år møntrug eller 1.kærvsrug.  2. år 2.kærvsrug 
eller byg og 3. år havre. Derefter henlå vangen i et par år som græsmark for heste, kreaturer og får.

• intradenn =  indtægter (for præsten og degnen)
• item =  ligeledes
• jarlich =  årlig
• kate =  kåd. Ordet dækker over et vidt begreb. I almindelighed har en kådner et hus og en kålhave.
• kaufferde =  købejord, selvejerjord eller stufjord.
korntegede =  korntiende. Den udgjorde i Aabenraa provsti hvert 15. neg.
• köster =  degn
• kueheur = kohyre.  Betaltes af de såkaldte kirkekøer,  også kaldet jernkøer.  I den katolske tid måtte der ikke 

betales rente. Denne bestemmelse omgik kirken selv ved at udsætte køer til bønderne, som disse måtte betale en 
mindre årlig afgift af. Når koen døde, skulle bonden indsætte en ny ko for egen regning. Jernko-begrebet brugtes 
helt op i 1800-tallet.

• kötener =  kådnere
• landgilde =  En årlig afgift som bønderne, såvel selvejere som fæstere, måtte betale til hertugen. Den bestod i 

penge,  korn, hø, hør,  smør, gæs, høns, æg m. v. I  almindelighed afløstes naturalleverancerne efterhånden af en 
pengesum.

• opfergeldt =  offerpenge (til præsten og degnen)
• ortigh =  ørte. 1 ørte rug = 10 skæpper rug. 1ørte byg = 12 skæpper byg. 1 ørte havre = 20 skæpper havre.
• ottingh = 1/8 af et bol.  Var også en arealenhed, der i størrelse varierede fra landsby til landsby. En otting angav 

den enkelte gårds andel af hele landsbyjorden. En otting var i visse landsbyer angivet i Tønder-alen i bredden.
• ottinghsgeldt   =  ottingspenge.  Afløsning  for  avlingshoveri  til  hertugens  ladegårde  (Høgebjerg,  Jørgensgård  og 

Andholm) i Aabenraa amt. Afløsningen fandt sted i 1597 på forslag af amtmand, Friedrich Ahlefeldt. Afløsningen 
reguleredes efter ottingtal, men således at der årligt skulle betales 1 rigsdaler pr. otting for den mindre gode jord, lidt 
mere for den bedre jord. - På Brundlund Ladegård afløstes hoveriet først 1632.

• pflicht =  pligt.  Del af landgilde i rede penge, der almindeligvis kun betaltes af selvejere.
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• quicktegede = kvægtiende. En ydelse til præst og degn. Efter Reformationen blev ydelsen for kalve og føl hurtigt 
afløst  af  en  pengeafgift,  og  ret  snart  efter  fulgte  også  afløsningen  af  tienden  af  grise,  får,  lam,  gæs  og 
naturalieleverancerne af høns, svin, mælk m. v.

• rentegeldt =  rentepenge.
• roggen =  rug
• schip =  skæppe
• schulden =  skyld. I Aabenraas jordebøger indledes hver gårds afgifter ned posten: schuldt i rede penge., der 

betaltes af både selvejere og fæstere.
• seyen, seien =  sår
• sielvigen =  solvig
• sowehll =  det samme
• stuf =  særjord. Et jordstykke udenfor landsbyfællesskabet.
• tegelltorff =  tegltørv. Tørv, som undersåtterne er forpligtet til at levere til slotte eller teglgårde.
• Tho Dicke =  Dam. Her muligvis brugt om Højmosen eller om Arnåens bredder.
• vodegeldt =  foderpenge. En afløsning for at holde fodernød. Fodernød var oprindelig et stykke kvæg, der skulle 

fodres for kongen eller hertugen, men som senere afløstes af en pengesum.
• wahnen =  bor

Pantsættelse af Bedsted sogn 1392

Sandsynligvis  havde  grev  Claus  af  Holsten  særlige  rettigheder  i  1300-tallet  i  Aabenraa  len, 
muligvis i kraft af en tidligere erobring, da man ved, at han i 1376 udstedte et diplom vedrørende 
lenet.

I 1392 ses det videre, at grev Claus nu pantsatte Bedsted sogn til hertugen af Gottorp, Gerhard
6.

Kilde:
• Esben Albrectsen: "Herredømmet over Sønderjylland 1375-1404". 1981, side 99. (08.92)
Oplysninger:
• Grev Claus (1321-1397). Han blev i 1354 gift med Elisabeth (-1384).
• Gerhard 6., hertug af Slesvig 1385-1404 og greve af Holsten. Stormarn og Schauenburg. Han blev født omkring 

1365 og døde 4. aug. 1404 i slaget ved Süderhamme under et krigstogt mod ditmarskerne. Gerhard 6, var gift med 
Elisabeth af Braunschweig-Lüneburg. Gerhard 6. var farbror til grev Claus, og blev senere bedstefar til kongen af 
Danmark fra 1448-1481. Christian 1.
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Bedsted sogn 1965
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Kilde:
• ”Trap Danmark”, redigeret af Niels Nielsen, Peder Skautrup og Therkel Mathiassen. 5. udgave. Gads 

Forlag 1967. Aabenraa og Sønderborg amter. Bind X,3. Heri afsnittet om Bedsted sogn side 858-64.
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