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Forsidebilledet
viser et luftfoto af Overballegård i Øster Terp i 1950-erne, hvor dens ejere da var Maja og Christen
Iversen. I dag ejes gården af næste generation ved Margrethe og Bent Iversen.
Billedet er lånt i 1993 af Maja Iversen, Holmplads 3, Løgumkloster.

Meddelelser
Dette hefte er nr. 25 og dermed et slags jubilæumsnummer. Samtidig passeres sidetallet 1000 i de i
alt 25 udkomne hefter siden starten i 1980.
Her ved denne lejlighed skal der også oplyses, at der endnu vil udkomme 5-7 hefter.
Det foreliggende hefte indeholder en fortsættelse i serien af nedlagte butikker og forretninger i
sognet. Desuden er der medtaget en folketælling fra 1769 samt en liste over ejendomsbesiddere i
1876.
Næste hefte, nr. 26, vil udkomme i efteråret 2000, og indeholder artikler især om Arndrup, med
bl.a. byens bebyggelse og udvikling, om vejnettet, gårdhistorie m. m.
Desuden vil der blive udgivet et tillægshefte med Johannes Tonnesens noveller, der omhandler
nogle af Arndrups indbyggere omkring 1910.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
Brændkjærgade 46
6000 Kolding
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Skolebillede fra Øster Terp

Skolebillede fra Øster Terp 1936 (17):
Personerne er fra venstre i bagerst række:
Jørgen Møller, Terp; Peter Christensen, Terp Vestermark; Ida Olsen, Terp; Eline Knudsen,
Gravlund; Kirstine Brodersen, Terp; Anne Lise Busch, Terp; Anne Bekke, Terp Vestermark; Svend
Eskildsen, Terp Vestermark; Peter Nissen, Gravlund; Andreas Hansen, Mårbæk; Paul Paulsen,
Mårbæk og Christian Schrader, Gravlund.
Anden række fra venstre:
Holger Andersen, Mårbæk; Peter Hansen, Mårbæk; Frederik Brodersen, Nerballe; Andreas
Brodersen, Mårbæk; Lydik Mailer, Mårbæk; Aksel Thomsen, Terp Vestermark; Marie Brodersen,
Terp; Peder Skou, Øster Terp; Cecilie Busch, Terp; Marie Christensen, Terp; Ellen Thomsen, Terp
Nørremark; Clara ?, Terp; lærer
Edvin Larsen og gårdmand og skolekommissionsformand Hans Eskildsen, Terp Vestermark.
Tredje række fra venstre:
Erik Andersen, Mårbæk; Georg Hansen, Mårbæk; Svend Aage Hybschmann, Terp; Kristian
Nielsen, Terp; Knud Skou, Terp; Jørgen Skov, Terp; Helene Cathrine Luff, Gravlund; Johannes
Busch, Terp; Anna Jørgensen, Mårbæk; Lis Ulrich, Terp; Johannes Ulrich, Terp; Hedvig (lærerens
stuepige); Sofie Larsen (lærerens kone); frk. Jessen (hjælpelærer og seminarist).
Forreste række, siddende på græsset fra venstre:
Lorenz Knudsen, Terp; Niels Nielsen, Terp; Anne Lene Nielsen, Terp; Anna Margrethe Møller,
Mårbæk; Anna Luise Luff, Gravlund; Andreas Luff, Gravlund; Peter Nielsen, Terp; Paul Nissen,
Gravlund; Hans Paulsen, Mårbæk; Johannes Bekke, Terp Vestermark; Erik Hansen, Mårbæk og
Ejner Brodersen, Terp.
Billedet er lånt af Holger Andersen, Mårbæk, ligesom også navnene til personerne på billedet
skyldes ham.
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Bedsted sogn 1906

Oversættelse:
Bedstedt, Bilstede, kirkelandsby i Hellevad amt, 22½ km nordvest for Aabenraa, ved landevejen fra Aabenraa til
Løgumkloster. - Postadresse Osterterp Jernbanestation, kirkesogn Bedsted. - Areal 1269 ha, heraf ager 847 ha, eng 250
ha, hede 117 ha. 54 husstande. 341 indbyggere. 84 heste, 673 køer og 236 får. Skatteindkomst 12.082 Mark,
gennemsnitlig skatteindkomst pr. hektar ager: 9,36 Mark, eng: 20,76 Mark.
Kommuneforstander: Johannes J. Johansen.
Den anselige og rummelige landsby ligger midt i Aabenraa amts landtunge, som stikker ind i Tønder amts område.
Kommunen grænser mod syd og vest til Tønder amt, mod nord til Haderslev amt. Terrænet er i nordøst højere og falder
mod sydvest til den gennemstrømmende å, Kisbæk. “Ridder Jacob af Roost solgte 1334 bl.a. nogle kornskatte i Bedsted
til Klostret i Løgum. Ligeså solgte Tuke Esbernsen i 1345 sin andel af Bedsted Mark til Klostret”. Tidligere
beskæftigede kvinderne sig med at kniple.
Den højt beliggende kirke ligger nogle få hundrede skridt fra landsbyen. Den er opført af marksten og hvidkalket, har
blytag og et stumpt tårn. Altertavlen har i midten en korsfæstelsesscene og udenom mange figurer. Skønne statuer:
Maria med barn. Et kors i menneskestørrelse med Frelseren hænger foran korbuen, samt andre krucifikser. En klokke,
“Maria, hedder jeg” fra 1490 - Resten af skriften er ikke uden videre forståeligt. Slutningen lyder, “Herman lavede
mig”. På kåben “ave Maria” samt en figur af St. Nicolaus i relief. Ny to-klasset skole fra 1902. Prædikanten præsenterer
konsistoriet og menigheden har valgretten. Margarethe-uddeling i pastoratet. Mejeri, smedje, 6 købmænd og 7
håndværkere. Værtshus i stations-bygningen. Et fattighus til 4 familier, men for tiden bor der kun 1 familie.
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Tidligere hørte der til kommunen i Aabenraa amt og Sønder Rangstrup herred 1 gård, 10 små huse og 17 kåd. Til
Løgumkloster amt hørte en femfjerdedels gård, 3 kåd og 2 inderster.
Arendorf, Arndrup, 2 km syd for Bedsted, ved Arnåen. En lille landsby med 15 husstande ved amtsgrænsen. Var
tidligere en selvstændig kommune, der hørte til Øster Højst sogn og tingpligtig til Tønder amt i Slogs herred. “Nicolaus
Ingretsen solgte i 1266 en ager ved Arndrup Mølle til klostret i Løgum. 1349 overtog klostret pant i en ejendom fra
Nicolaus Hansen. I året 1269 ejede ridder Johannes Ascersen en gård i Arndrup, kaldet Vestergård.
Her var 1 gård, 6 halvgårde, 5 kåd og 1 inderstehus. 1 kåd og 1 inderstehus hørte til Solvig kommune.
I dag har Bedsted og Arndrup tilsammen 65 husstande, hvoraf 1 gård har 145 ha, 1663 mark i skatteindkomst, ejet af
Broder Ratenburg; 1 gård over 100 ha, 18 gårde mellem 50-100 ha, 5 gårde mellem 25-50 ha, 29 landbrug mellem 1-25
ha samt 11 jordløse huse. Agerjorden er temmelig let, engene fortrinlige. Arndrup Vandmølle, der tidligere var en
arvepagtmølle på 52 skattetønder, ligger ved mølledammen øst for landsbyen og var tidligere tingpligtig til
Løgumkloster amt. - Sivkro, der ligger øst for Bedsted ved hovedlandevejen, er holdeplads.

*

Oversættelse:
Moorbek, Mohrbek, landkommune i Hellevad amt, 22 km vest for Aabenraa, 3½ km ad landevejen til Løgumkloster. Postadresse og jernbanestation Osterterp, kirkesogn Bedstedt, 3½ km mod øst. - Areal 728 ha, deraf ager: 352 ha, eng:
140 ha og hede: 40 ha. 17 husstande med 88 indbyggere. 55 heste, 306 køer og 45 får. Skatteindkomst 4125 mark.
Gennemsnitlig skatteindkomst pr. hektar ager: 5,73 mark, eng: 14,88 mark.
Kommuneforstander: gårdmand, Peter Hansen.
Den lille landsby ligger med 9 husstande og 48 indbyggere ved landevejen Aabenraa - Løgumkloster, ved
Moorbekbjerg med et trigonometrisk punkt på 37 meter over havets overflade. Øst for byen flyder Riisbek (fejl for
Kisbæk) ud i Arnåen. Mod vest og syd grænser Moorbek til Tønder amt.
Tidligere var der her 1 gård, 3 små huse og 1 kåd. Nu er der 9 landligt liggende husstande, hvoraf de 3 har mellem 50100 ha, 2 ligger mellem 25-50 ha, 4 mellem 1-25 ha. Jorden er let, engene 2.-6. klasse. En del hede ligger mod nordøst
og mod syd. Ved den forbigående jernbanelinie mod nord er der en grusgrav.
Graulund, vest for Moorbek, 5 km øst for Løgumkloster. “Klostret i Løgum overtog 1477 landsbyen fra herredsfoged
Peter Svelund”.
Tidligere hørte 1 gård, 1 halvgård og 1 kåd til Løgumkloster amt, Alslev fogedri. Nu består Graulund af 7 besiddelser,
hvoraf 1 gård er over 100 ha, 2 ligger mellem 50-100 ha, 8 mellem 1-25 ha. Ager og eng 3.-6. klasse. 14 heste, 28 køer
og 153 får. I tidligere tid beskæftigede kvinderne sig med at kniple.

*
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Oversættelse:
Osterterp, tidligere Bilsted-Terp, landkommune i Hellevad amt, 23 km vest for Aabenraa ved landevejen mod
Løgumkloster. - Postadresse og jernbanestation Osterterp, Bedsted kirkesogn. - Areal: 1319 ha, heraf ager: 672 ha, eng:
346 ha, hede: 91 ha og skov: 20 ha. 31 husstande med 200 indbyggere. 116 heste, 727 køer og 114 får. Skatteindkomst
17.514 mark. Gennemsnitlig skatteindkomst pr. hektar ager: 13,77 mark, eng: 18,15 mark og skov: 0,45 mark.
Kommuneforstander: postbud, Peter Petersen Gram.
Landsbyen er temmeligt højt beliggende i det yderste nordvestligste hjørne af Aabenraa amt. Terrænet sænker sig mod
den østfor løbende Riisbek (Kisbæk). Husene ligger overalt omgivet af træer, således at landsbyen giver et venligt
indtryk. En granskov er 26 ha stor. “I året 1266 solgte Nicolaus Ingretsen sin gård sammen med møllen i Arndrup til
Klostret i Løgum”.
Tidligere hørte 3 gårde og nogle små steder til Aabenraa amt og 4 halvgårde til Løgumkloster amt. Nu består landsbyen
af 29 besiddelser: Nerballe, en gård på 147 ha, 2647 mark rigsmark, ejer: Franz Conrad Hinrichsen. - Tannenhof, 198
ha, 2882 mark rigsmark, ejer: Jep Hinrichsen. En tredje gård er på 84 ha, 1532 mark rigsmark, ejer: Jacob Thomsen på
Vestermark. En fjerde gård, 170 ha, 2271 mark rigsmark, ejer: Andreas Peter Johannsen, og 7 andre gårde med et areal
mellem 50-100 ha, 2 gårde mellem 25-50 ha, 14 mellem 1-25 ha og 2 jordløse huse. Jorden er i vest lerret, mod øst
sandet, 2.-7. klasse, engene 3.- 6. klasse. En hedestrækning ligger endnu uudnyttet hen. Enklasset skole med 1 lærer. 1
værtshus, 1 købmand, 1 smed og 2 håndværkere.
Andre enkeltbebyggelser: Vestermark, 3 husstande. Nørremark, 5 husstande. Østermark, 1 husstand. Basseklind,
Tyrkei, Andersminde, hver 1 sted.
Kilde:
• Henning Oldekop: “Topographie des Herzogtums Schleswig”. Band 1-2. Kiel 1906. Heri bind 1 om Bedstedt /
Arndrup side 128, Mårbæk / Gravlund side 155 og Øster Terp side 160.

Overballegård i Øster Terp
Den første kendte ejer af Overballegård hed Peder Asmussen. Han nævnes flere gange i årene fra
1701 til 1739. Gården var fra gammel tid en 2 ottingsgård eller 9/16 plov ejendom. Det var den
vestligste gård i byen langs datidens hovedgade. I dag ejes gården, der ligger på adressen:
Overballevej 3, af Margrethe og Bent Iversen.
Ifølge overleveringen skal gården være bygget i slutningen af 1500-tallet (1595?) af store røde
munkesten, der menes at stamme fra nedrivningen af Trøjborg slot. Andre fortæller, at stenene i
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stedet skulle stamme fra et teglværk i Visbjerg. Midt nordfor stuehuset på gårdpladsen var der en
brønd, der blev benyttet helt indtil 1971.
Om gården, siges det i Aabenraa Amts Inventarium for året 1709, at den består af 14 fag
beboelseshus, lo og stald, bygget for mange år siden. Taget er brøstfældigt, men ellers i temmelig
god stand. Dertil 4 fag toftehus med et godt tag og alt i god stand. Udsæden består af 4 tønder rug, 2
tønder og 2 skæpper byg samt 3 skæpper boghvede. Af dyr er der 4 gamle heste, 4 køer, 1 kirkeko,
5 ungkreaturer, 4 kalve, 2 stude, 7 får og 2 svin.

Mathias Eskildsens gård i Øster Terp, Overballevej 3. Han drev gården fra 1909. I 1950
afstod han og hustruen, Bothilde Eskildsen gården til deres niece og hendes mand, Maja
og Christen Iversen.
Gården var den gang med stråtag og ved siden af den åbne fordør til venstre ses
verandaen. Værelset bag de to vinduer til højre for døren var indrettet til aftægtslejlighed.
Billedet er fra omkring 1910 og lånt af Anne Cathrine Møller, Sivkrovej i Bedsted.

Peder (R)asmussen eller Peder Rossen, som han også kaldtes, skulle i 1705 betale 30 rigsdaler 7
mark og 7½ skilling i skatter og afgifter. Den 23. okt. 1701 blev han gift med Karen Nisdatter. Fra
deres ægteskab kendes 2 børn: Sinnet (1707-) blev gift med gårdmand i Gøtterup, Jens Hansen.
Deres søn, Hans Jensen Thøysen (c1743-) kom senere tilbage til Bedsted sogn, hvor han nedsatte
sig som kådner. Den anden hed Asmus Pedersen (c1710-). Han overtog senere gården efter sine
forældre, idet han den 26. feb. 1746 da underskriver gårdens overladelseskontrakt.
Asmus Pedersen blev gift 23. juni 1739 med Kirsten Jørgensdatter fra Søst i Rise sogn. I
ægteskabet kendes 4 børn: Karen, Ellen, Peder og Ellen, der dog alle døde som små.
Hvad der senere blev af Asmus Pedersen og hans familie vides ikke, men på et eller andet
tidspunkt overtages gården af nabogårdmanden, Wilken Nissen. Han drev Overballegård i nogle år
sammen med sin egen, men den 9. sept. 1758 sælger han igen gården videre til den nye ejer,
Andreas Jessen.
Andreas Jessen stammede fra Elhod i Sdr. Løgum sogn. Her var hans far, Jes Pedersen gårdmand.
Moderen hed Anna Mathiasdatter, og hun stammede fra Stemmild i Burkal sogn. Andreas Jessen
blev i 1745 gift med Kirstine Pedersdatter (1720-1808), der var en datter af gårdmand i Sdr. Løgum,
Peder Todsen og Kirstine Nisdatter.
I de første 13 år af deres ægteskab, inden de flyttede til Øster Terp, boede de vist nok i Burkal
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sogn. Kort tid efter ankomsten til Terp brændte gården, men da det var sommer indebrændte så vidt
vides ingen dyr, da de var ude på marken, og som skik var, hjalp de øvrige bønder i Terp familien
med materialer ved genopførelsen af gården. (Læs om branden side 63). – Ved opmålingen af Terp i
1778 i forbindelse med udskiftningen ses, at Andreas Jessen havde et samlet areal i hus, toft, ager
og hede på i alt 65 tønder og 153½ skæpper land.

Gårdmand i Terp fra 1874-1909, Eskild Jessen Eskildsen og hustru, Anna Catharina
Madsen.
Eskild Jessen Eskildsen blev født i Terp 19. sept. 1844, søn af gårdmand I Terp, Hans
Eskildsen (1808-1886) og Hanne Kirstine Hansen (1812-1867).
Den 29. sept. 1874 blev han gift med Anna Catharina Madsen, født i Kassø 28. marts
1848, datter af gårdmand i Kassø, Mathias Madsen og Anne Taagholm.
I deres ægteskab fødtes 12 børn: Hanne Kjestine, Anne, Cecilie, Hans, Ida Marie,
Mathias, Nis, Emma, Christian, Meta, Johannes og Margrethe.
Eskild J. Eskildsen døde den 8. nov. 1910 i en alder af 66 år. Hustruen, Anna Catharina
blev 68 år, idet hun døde 20. sept. 1916.
Billedet er fra omkring 1880, og er lånt af sønnesønnen, Eskild Eskildsen i Løgumkloster.

Fra Kirstine og Andreas Jessens ægteskab kendes 7 børn: Af disse blev Mette Catharine født i
Terp få dage før branden i 1758 og senere gift med gårdmand på Terp Vestermark, Peter Petersen.
Kirstine (c1749-) blev gift med småmand i Terp, Jacob Hansen Wolf (1739-). Andreas (1755-) blev
kådner i Arndrup og var gift to gange. Først med Karen Hansdatter og efter hendes død med Mette
Urbansdatter. Peter Andreas Todsen (1754-) efterfulgte sine forældre på Overballegård. Han fik den
overdraget 12. dec. 1796 og havde den indtil 1836, året før sin død.
Peter Andreas Todsen gik længe som ungkarl på gården og giftede sig først i en alder af 50 år den
20. dec. 1804 med Anne Jepsdatter, der var enke efter gårdmand Daniel Hinrichsen (1746-1787) i
Terp. Hun var da selv 55 år og ude af stand til at føde sin nye mand livsarvinger. I stedet blev det
Peter Andreas Todsens søstersøn Hans Hansen, der overtog gården efter dem, hvilket skete i 1836.
Hans Hansen blev født 30. juni 1791. Han var søn af småmand i Terp, Jacob Hansen Wolf og
Christine Andreasdatter (c1749-1835). Hans Hansen var ved overtagelsen 45 år. - Hvad havde han
da bedrevet inden han blev gårdmand i Terp efter onklen? - Som 20 årig nævnes han første gang
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som tjenestekarl i Gravlund. Han var her kommet i ”uføre med et ledigt fruentimmer", tjenestepigen
Else Christens Back i Gravlund, født 21. juni 1786 og datter af ottingsmand, Christen Back og
Kjesten Jacobsdatter Weye i Husby i Ulfborg herred.
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Den 21. feb. 1812 fødte Else Christensdatter Back to tvillingepiger. Den ene af pigerne var ved
fødslen meget svagelig og døde to timer senere. Den anden, Hanne Kirstine blev senere gift med
efterfølgeren på faderens gård i Terp, Hans Eskildsen, men mere om ham senere. Straks efter
fødslen var de dog begge blevet nøddøbt af jordemoderen, Mette Cathrine Petersen fra Bedsted.
Hans Hansen blev dog ikke gift med tvillingepigernes mor. Han (eller hans familie) stilede
åbenbart efter et bedre parti og dermed en større medgift for at kunne købe onkelens gård.
Sandsynligvis var Hans Hansen tidligt blevet udset til at være den barnløse onkels efterfølger, og
som hans kommende hustru var det nok også blevet bestemt, at det skulle være Maricka Thaysen,
der var i familie med Peter A. Todsens hustru, Anna Daniels (1749-1827).
Hans Hansen og Maricka Thaysen blev gift 1. apr. 1815. Bruden var født 8. juli 1785 og datter af
gårdmand og sandemand i Skovbøl ved Felsted, Christian Thaysen og Marie Hinrichsen.
Sidstnævnte var en søster til gårdmand, Daniel Hinrichsen i Terp. Samme år, i 1815 overtog
Maricka og Hans Hansen et stort kådnersted i Vedbæk i Øster Højst sogn. Stedet hørte under Solvig
gods, og havde fra gammel tid ingen hovpligt, i modsætning til de øvrige gårde under Solvig.
Gården bestod ifølge kontrakten af "hus og have, egne stolestader og begravelse i Højst kirke. Et
aftægtshus samt hvad der i jorden var blevet sået, møddingen, samt hvad der ellers fandtes af hø og
halm på gården. Dertil alt mur- og nagelfast undtagen en jernovn i stuen".

Aftægtskone Anne Catharina Eskildsen med sit strikketøj.
Hun boede her på gården i Øster Terp hos sønnen, Mathias Eskildsen og
svigerdatteren Bothilde Petersen, der i 1909 havde overtaget gården.
Billedet er fra omkring 1915 og taget af fotograf, Th. Møller, Løgumkloster, og lånt
af Anne Cathrine Møller, Bedsted.

De overtog kådnerstedet 1. apr. 1815 og prisen var 2900 hamburger courant eller 1546 rigsdaler
sølv. Her hos dem i Vedbæk boede også Hans Hansens gamle mor, Kirstine Andreasdatter, datteren
Hanne Kirstine samt tjenestekarlen Rasmus Thaysen, der var bror til Maricka.
I 1835 døde Hans Hansens mor 86 år gammel og morbroderen, Peter A. Todsen var nu 81 år
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gammel. Tiden var derfor nu inde for Hans Hansen at købe gården Overballegård i Terp. Der blev
udfærdiget en kontrakt, hvori der stod, at gården skulle overtages 1. maj 1836. Endvidere fremgik
det, at det drejede sig om en 9/16 plov gård samt at købsprisen var sat til 1600 rigsdaler. Et
gældsbevis på 800 rdl. blev udstedt til Peter Petersen Hye i Tråsbøl i Felsted sogn.

Familiebillede af Eskildsen slægten, taget i Øster Terp i anledning af Hans Hansen Eskildsens 80
års fødselsdag den 1. aug. 1936.
Personerne er stående fra venstre: Johanne Eskildsen, født Brodersen (1886-1945), Hans
Eskildsen (1881-1951), Peter Hansen, en fætter til fødselaren. Peter Eskildsen (1909-1993), Peter
Hansens hustru. Christian Carl Eskildsen (1890-1949). Dernæst dennes hustru, Monika Eskildsen
(1880-1958). Christian Julius Andersen (1890-1965), lærer i Sottrup og gift med den næste i
rækken, Margrethe Andersen, født Eskildsen (1894-1984). Mathias Madsen Eskildsen (1885-1963)
og hans hustru, Bothilde Eskildsen, født Petersen (1891-1973).
Siddende fra venstre: Emma Sørensen, født Eskildsen (1888-1970), dernæst fødselaren Hans
Hansen Eskildsen (1856-1940), Agnete Eskildsen Hansen (1914-) i en lys kjole. Hun er datter af Nis
Chr. Eskildsen (1886-1942) og Hanne Kjestine Petersen (1883-1970) og var i anledning af sin
onkels fødselsdag rejst til Danmark på familiebesøg. Hendes forældre udvandrede i 1913 til
Ferndale i Californien. De to næste personer på billedet er Anne Margrethe Jørgensen, født
Eskildsen (1854-1940) og Hanne Kirstine Nygaard, født Eskildsen (1875-1962).
Fødselaren, Hans H. Eskildsen var også i sine unge dage rejst til Amerika, men vendte efter 1920
tilbage til Danmark. Han bosatte sig herefter i Hjordkær som pensionist. Senere skænkede han til
Bedsted kirke 5000 kr., der skulle bruges til en udvidelse af kirkegården mod syd.
Billedet er taget af P. Clausen, Aabenraa, og lånt af Anne Cathrine Møller, født Eskildsen (1910-).
Også navnene til personerne på billedet skyldes hende. Yderligere oplysninger er dog tilføjet af
Agnete Hansen i USA.

Gården bestod af 9 fag indhus, 10 fag stald, lo og karlekammer, 7 fag lade mod vest, 2 fag
bageovn med stue samt 1 fag tørverum. - Besætningen var ved overtagelsen på 2 heste, 6 køer, 10
stk. ungkreaturer og 4 får. Af redskaber var der 1 plov, 2 harver samt 3 vogne med tilbehør.
Udsæden var på 4 tønder rug, 1½ tønde boghvede, 1 tønde byg og 3 tdr. havre.
For at finansiere købet af gården kan man af familiepapirerne se, at Hans Hansen lånte 240
rigsdaler i Sveirup og 160 rigsdaler af Peter Petersen i Tråsbøl. Resten af beløbet har sikkert været
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forskellige arveparter, samt hvad han havde tjent og sparet op i de mange år han og hustruen havde
drevet kådnerstedet i Vedbæk. Vi må naturligvis også gå ud fra, at Hans Hansen har været en
dygtig, sparsommelig og ambitiøs mand med sans for pengesager, og at tiderne har været ham
gunstige. Alligevel var ikke alt som det skulle være. Hans Hansen og Maricka Thaysen fik ingen
børn. Det havde naturligvis været et stort ønske for dem, hvis man skal tolke deres salme- og
bønnebog fra 1815. Den nærmest åbnede sig af sig selv på en side, hvor man finder bønner om
frugtbarhed. Men heldigvis havde Hans Hansen så den "uægte datter", Hanne Kirstine fra før han
blev gift med Maricka. Hun blev fuldt ud accepteret som deres fælles datter. Deres slid og slæb
kunne derfor også komme deres efterkommere til gode.
Hanne Kirstine blev 25. okt. 1843 gift med Hans Eskildsen fra Visbjerg, og med ham kom
Eskildsen-slægten ind på Overballegård. - Slægten er meget gammel i Bedsted sogn, idet gårdmand
i Arndrup, Jes Christensen (c1655-1700) og Maren Eskildsdatter hører til blandt de ældst kendte
forfædre.
Hans Eskildsen blev født i Visbjerg 22. aug. 1808, søn af gårdmand, Eskild Jessen og Cecilie
Jacobsdatter (1766-1825). I de første år af ægteskabet boede Hanne Kirstine og Hans Eskildsen på
gården som medhjælpere, idet de først den 24. feb. 1855 officielt overtog gården efter Maricka og
Hans Hansen. De nærmere betingelser ved overtagelsen fremgår af overladelses- og aftægtskontrakten. Heraf fremgår det, at de ikke skulle betale noget for gården, men til gengæld forpligte
sig til at yde og svare de gamle en livsvarig aftægt. Gårdens østre kammer skulle være deres
aftægtsrum og som skulle forsynes med en jernkakkelovn, og stedse holdes i en god og beboelig
stand. Til deres underhold skulle de have bestemte naturalier samt årligt 50 rigsdaler i håndpenge og
desuden hvert år fri ret i 8 dage til at benytte stadsvognen, med eller uden kusk. Fri adgang til at
benytte gårdens skorsten og bageovn, samt frit brug af brændsel, kål og andre køkkenurter. I
tilfælde af sygdom ret til også, at have en person boende på gården med fri kost og løn til at pleje og
opvarte dem, samt fri lægehjælp og medicin. - Og hvis Maricka og Hans Hansen måtte ønske at
forlade aftægten på gården, da frit at måtte tage med sig af gårdens bohave, hvad de måtte ønske,
samt forlange en hæderlig og kristelig jordefærd efter sognets skik og brug, når den tid kom.
Kun fire år fik Maricka Thaysen som aftægtskone, idet hun døde 11. apr. 1859 i en alder af knap
74 år. Hans Hansen blev knap 81 år gammel, idet han døde 24. marts 1872.
I 1864 var dalersætningen for Hanne Kirstine og Hans Eskildsens gård 25 rigsdaler og 24 mark.
Gården drev de til 1874, hvorefter den blev overtaget af sønnen Eskild. I Hanne Kirstine og Hans
Eskildsens ægteskab fødtes 7 børn: Marie Cecilie (1845-) blev gift 1873 med Andreas Ewald
Petersen. De udvandrede omkring 1894 til Californien. Cecilie (1847-) døde 32 år gammel og ugift
i 1879 under et besøg hos nogle slægtninge i Hjolderup. Hanne Christine (1849-) døde knap 1 år
gammel. De tre yngste børn: Hanne Christine (1851-), Anne Margrethe (1854-) og Hans Hansen
Eskildsen (1856-) udvandrede alle til USA. Sidstnævnte var dog inden han forlod Danmark i nogle
år, fra 1882-90 ejer af nabogården, Overballevej 7. Han vendte dog på sine gamle dage tilbage til
Danmark og bosatte sig i Hjordkær.
Den ældste af børnene, Eskild Jessen Eskildsen, født 19. okt. 1844, overtog gården efter
forældrene i 1874. Gården havde da et jordtilliggende på 66,26 hektar. Samme år, den 29. sept.
1874 blev han gift med Anne Catharina Madsen fra Kassø. I dette ægteskab fødtes 12 børn: Hanne
Kjestine (1875-) blev gift med lærer Nygaard i Århus. Anne (1877-) døde ugift af tuberkulose 37 år
gammel i 1915. Cecilie (1879-) gift med landmand, Chr. Morthorst i Briksbøl ved Esbjerg. Hans
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Eskildsen (1881-) blev gårdmand på Enggård (Se mere om ham senere). Ida Marie (1883-) døde 17
år gammel af den spanske syge i 1920. Mathias Eskildsen (1885-) overtog gården efter sine
forældre. Nis Christian (1886-) blev i 1913 gift med sin kusine, Hanne Kirstine Petersen fra Terp
Vestermark og udvandrede samme år til Ferndale i Californien. Emma (1888-) blev gift med smed i
Bramming, Anton Sørensen. Christian Carl (1890-) udvandrede også til Amerika, men kom dog i
1920 hjem igen, blev kort tid efter gift med Monika Tønning og sammen overtog de en gård i
Gamst ved Vejen. Meta Marie (1891-) døde ugift 21 år gammel i 1912. Johannes (1892-) døde godt
2 år gammel i 1894. Yngst var Margrethe (1894-). Hun blev gift 6. aug. 1920 med lærer i Vester
Sottrup, Chr. Julius Andersen, hvis datter, lærer Karen Margrethe Andersen har skrevet en
afhandling om Eskildsen-slægten.
Lige omkring år 1900 lod Eskild Eskildsen en ny kostald opføre. Den var meget moderne på den
måde, at der var fodergang foran køerne, frem for tidligere, hvor alt foderet skulle slæbes op til
dyrene bagfra. I den gamle stald var der kun plads til nogle få køer, 4 heste, 1 føl, et par grise, nogle
høns og ænder samt nogle få stykker kreaturer. Den nye stald fik plads til 16 køer. Kreaturerne i den
nye stald var af korthornsrace samt rødt dansk malkekvæg. Mælken blev fra 1909 leveret til det
nyopførte mejeri i Øster Terp.
Som en meget dansksindet mand snakkede Eskild Eskildsen gerne om Nordslesvig og om denne
landsdels fremtid, som han håbede igen måtte blive dansk. Genforeningen kom han dog ikke til at
opleve, da han allerede døde i 1910, 66 år gammel, men nedenstående vers tillægges ham, og som
han ved flere lejligheder gerne citerede:
Dagen kommer, vi det ved,
skønt kun den ses i drømme,
den dag, da ørnen, som slog ned,
skal bort til reden rømme.
Da frit i Sønderjyllands skov,
det røde flag bør gynge,
og ikke lærken kun ha` lov,
På heden dansk at synge.

I 1909, året før Eskild Eskildsen døde, aftaltes det, at gården skulle deles i omtrent to lige store
lodder, hver på ca. 35 hektar, mellem to af sønnerne. Mathias Eskildsen (1885-) skulle overtage
fødegården med de nærmest omkringliggende jorde, mens Hans Eskildsen skulle have jordstykkerne, der var beliggende længst mod vest, og her lade en ny gård bygge. Den blev her opført i
1909 og fik navnet Enggård. Gården er stadig i slægtens besiddelse, og om denne kan der læses
mere side 995.
Stamparcellen i Terp blev som før nævnt overtaget af Mathias Madsen Eskildsen. Han blev gift i
1919 med Bothilde Petersen fra Kringlum i Ballum sogn, en datter af gårdmand, Andreas Jensen
Petersen og hustruen Dorthea.
Efter at brødrene havde delt gården mellem sig fortsatte de dog med at deles om maskinerne. De
anskaffede sig derudover en lokomobil, en dampmaskine på hjul, beregnet til at trække kværnen og
tærskeværket. De havde dog hver deres tærskeværk. I 1924 kom elektriciteten til Øster Terp og
Mathias Eskildsen købte derfor kort efter to malkemaskiner af mærket Alfa Laval. De var ikke som
man kender dem i dag, men blev i stedet drevet af en vakuumpumpe, der kunne minde om en
cykelpumpe, hvor et stempel blev trukket frem og tilbage i røret ved hjælp af el.
I 1929 byttede Mathias Eskildsen et jordstykke ved Tannenhof med et stykke syd for Terp
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Mejeri, for at han kunne have sine dyr gående nede ved den nye drænkanal, som Hans Skou havde
ladet lave. Han sagde selv senere, at det var den største fejl han havde begået, fordi det nye
jordstykke var både stenet og mager, og så lå det på et stort bakkedrag.

Gårdmand i Terp fra 1909-50, Mathias Eskildsen.
Mathias Madsen Eskildsen blev født i Øster Terp 21. apr. 1885, søn af gårdmand i
Terp, Eskild J. Eskildsen (1844-1910) og Anne Catharina Madsen (1848-1916).
I 1919 blev Mathias Eskildsen gift med Bothilde Petersen, født 4. apr. 1891, datter
af gårdmand i Kringlum ved Ballum, Andreas Jensen Petersen og Dorthea.
Mathias Eskildsen døde 24. feb. 1963 i en alder af 77 år. Hustruen, Bothilde døde
21. maj 1973. Hun blev 82 år.
Billedet er lånt af Anne Cathrine Møller, Sivkrovej i Bedsted.

Mathias Eskildsen led meget af astma, så han kunne af den grund ikke lave så meget selv. Han
havde derfor altid haft 2 karle og 1 pige på gården som tjenestefolk.
Omkring 1928 ombyggede Mathias Eskildsen noget af loen til svinestald, og efter 1935 opførtes
en helt ny svine- og hestestald, som en østre længe vinkelret på stuehuslængen. Mellem
gårdlængerne opførte han ligeledes en stor trælade, hvilket gjorde gården firlænget. Den gamle port
vest for stuehuset blev herefter muret til, således at indkørslen til gårdspladsen fremover skulle
foregå bagom den nye svinestald og trælade. Stråtaget på den øvrige del af gården blev ved samme
lejlighed udskiftet med bliktag.
Sidst i 1940-erne solgte Mathias Eskildsen alle dyrene, og lidt efter lidt også dele af jorden.
Gården begyndte også at forfalde, da han ikke længere kunne klare bedriften på grund af sin
førnævnte sygdom, samt nedgang i staben af tjenestefolk.
Bothilde og Mathias Eskildsen havde heller ingen børn. I stedet solgte de i 1949 gården til
Bothildes niece, en søsterdatter og svigersøn, Maja og Christen Iversen. De gamle blev dog fortsat
boende på gården som aftægtsfolk, indtil de døde. Han i 1963, hun i 1973, hvoraf hun de sidste år
dog boede på Solgården.
Gården var da også på dette tidspunkt meget forfalden, taget var utæt og der var ikke mere nogen
dyr i staldene og de fleste maskiner solgt. Christen Iversen fik dog langsomt gården rettet op igen.
Der blev købt nye dyr og maskiner, og bygningerne istandsat. I 1952 fik han sin første traktor, en
grå Ferguson med dieselmotor. I stedet solgtes hestene. Til de nye landbrugsmaskiner opførte han et
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maskinhus bag ved kostalden.
Christen Iversen blev født i Hørup sogn på Als. Den 14. nov. 1936 blev han gift med Maren
(Maja) Rasmussen, født i Nr. Hjarup. Fra 1936-50 havde de først haft en gård forpagtet på Tinglevegnen inden de overtog Overballegård. I deres ægteskab fødtes 5 børn: Kirsten (1937-). Hun døde
1984 i Oslo, hvor hun boede og var gift med ingeniør Thor Christensen. Bent (1940-) overtog i
1971 gården efter sine forældre. Finn (1942-) døde 7 år gammel i 1949 af meningitis. Jan (1949-)
blev i en alder af godt 7 år i 1956 dræbt hjemme ved gården ved en traktorulykke. Den yngste er
Arne (1954-). Han er bosat i Dubai, hvor han arbejder som leder af en afdeling af Blue Water
Shipping.

Overballegård, tilhørende Margrethe og Bent Iversen, og som den ser ud i dag med undtagelse af den
høje tårnsilo midt i billedet. Yderst til højre ses stuehuset, der blev genopført efter branden i 1971.
Herefter følger en halmlade fra 1973, og som ligger med gavlen ud mod vejen. Den meget lange
gårdlænge i øst vestlig retning indeholder kostalden. I 1980 blev denne ombygget og udvidet mod vest
med en kalvestald og yderst et stort roekammer.
Nederst i billedet ses en stor foderlade, opført i 1986. Bagerst ses en anden stor ladebygning,
beregnet til maskiner. Den blev opført i 1976. I 1977 blev tårnsiloen, der ses i midten af billedet,
opført. I 1980 blev den store gylletank opført.
Luftfotoet af Overballegård er fra 1990 og er lånt af gårdmand Bent Iversen, Overballevej 3.

Som før nævnt overtog Bent Iversen gården efter forældrene 1. juli 1971. Bare tre måneder
senere brændte den på grund af et oliefyr, der på det nærmeste eksploderede, mens ingen var
hjemme. Næsten alt blev flammernes bytte. Genopbygningen af gården blev dog hurtigt påbegyndt.
Den nye gård blev opført i gule sten med et stuehus på 220 m², og som noget nyt opførtes en stor
løsdriftsstald med plads til 50 køer plus opdræt. I tilknytning hertil blev der bygget en malkegrav til
2 X 6 køer med en ekstra bås magen til ved siden af.
Da Bent Iversen efter branden ryddede gårdtomten fandt han under gulvet i den oprindelige port
en såkaldt stjertpotte. En 13 cm høj lerpotte med en åbning på 9 cm i diameter med et skaft på 4 cm
i længden og 3 ben under bunden. Den var glaseret i brunlige farver med vandrette gullige striber
rundt. Nede i selve potten fandtes spor af forkullede rester, der med al sandsynlighed var et
afværgeroffer, der var blevet nedsat under gulvet i loen for at beskytte gården mod ulykker eller
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ildebrand. (Mere om denne stjertpotte i et senere nummer).

Gårdmand i Øster Terp fra 1950-71, Christen Iversen med hustruen Maja Iversen og
sønnen Bent.
Christen Iversen blev født i Mindebjerg i Hørup sogn den 3. maj 1910, søn af gårdmand på
Solagergård i Lysabild sogn på Als, Iver Iversen og Anne Marie Christensen.
Den 14. nov. 1936 blev Christen Iversen gift med Maja (Maren) Rasmussen, født i Nr.
Hjarup, 3. sept. 1914, en datter af gårdmand i Nr. Hjarup, Christen Rasmussen (18771963) og Christine Dorothea Petersen (1879-1937). I deres ægteskab fødtes 5 børn:
Kirsten, Bent, Finn, Jan og Arne.
Christen Iversen døde knap 75 år gammel den 11. marts 1985. Billedet er fra omkring
1965 og er lånt af Maja Iversen, Holmplads 3, Løgumkloster.

Bent Iversen blev 16. dec. 1972 gift med Margrethe Hansen, født 7. maj 1947, datter af gårdmand
på gården Ovn i Rinkenæs sogn, Jes Hansen (1910-1997) og Marie Thaysen (1909-1973).
Bent Iversen var i sine unge dage på Dalum Landbrugsskole. Senere uddannede han sig som
husdyrbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Herefter arbejdede han i en periode ved Landbohøjskolens helårsforsøg med kvæg. Tidligere havde han også været i England, samt to år i USA,
hvor han ligeledes arbejdede med landbrug. Hustruen, Margrethe Iversen er uddannet som
tresproglig korrespondent. I kirkelig henseende hører familien til frimenigheden i Bovlund.
I 1973 blev der på gården opført en stor lade i forlængelse af den gamle lo ud mod vejen, samt en
køresilo vest for. Senere blev der bygget et maskinhus ved siden af køresiloen. I 1977 blev der
opført en tårnsilo med bundudtag, hvorfra ensilagen via et transportbånd kunne ledes ind i stalden.
Denne silo blev dog på grund af for mange problemer solgt igen i 1990.
Kostalden blev i 1980 udvidet til 95 køer ved at forlænge den gamle stald mod vest. I staldens
østlige ende blev der i stedet bygget en kalvestald og omtrent samtidigt hermed to kælvnings-bokse.
I stedet for roekammeret i laden blev et nyt roehus med roerasperanlæg bygget i 1983 for enden af
de to nye kostalde. Der blev også samtidigt installeret 4 computerstyrede kraftfodrings-anlæg, der
skulle sikre en bedre udnyttelse af foderet til køerne.
I 1986 byggedes en foderlade overfor roehuset til opbevaring af roer, grøntpiller og ensilage. Den
blev i 1991 udvidet med 200 m² efter at tårnsiloen i 1990 var blevet fjernet, og kort efter blev den
obligatoriske gyllebeholder, bestående af fondeblokke, opført og som i alt kan rumme 800 m³ gylle.
I 1997 afskaffede Bent Iversen alle sine køer. Herefter blev kostalden i stedet omdannet til
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svinestald.
Maskinparken består i dag af 3 John Deere-traktorer på henholdsvis 50, 75 og 100 HK. 2 JF
vogne, 1 alsidig højtipvogn af mærket Varia, 1 mixervogn (Seko), plov, harver, grønthøster, presser,
halmvogne, vandingsmaskine m. m.
Ved overtagelsen i 1971 havde Overballegård et jordtilliggende på 34 hektar. Samtidig blev
naboejendommen, Jacob Nielsens jord på ca. 7 ha lagt til, mens de tilhørende bygninger blev
overtaget af Maja og Christen Iversen, beregnet som aftægtshus. I 1973 købtes 9 ha på Terp
Nørremark og 6 ha i 1985 fra Kurth Hansens Hørgård. I 1992 købtes 26 ha fra Mathias Brodersens
Søndergård og i 1996 købtes 12 ha fra Keld Brodersens gård i Nerballe, men afgav samtidig de
føromtalte 9 ha på Terp Nørremark til Helge Jensen, således at Overballegård i dag i alt har et
jordtilliggende på ca. 85 ha.
I Bent Iversens ægteskab med Margrethe fødtes tre børn: Henning (1974-) er uddannet som
værktøjsmager og er bosat i Haderslev. Thore (1976-) er uddannet som mejeritekniker fra Dalum
Landbrugsskole, mens den yngste Ida (1979-) for nylig er blevet HF student fra Tønder.
Kilde:
• Karen Margrethe Andersen, København: "Historien om vor tipoldefar, Hans Hansen af Terp". Artiklen, der er på 9
sider, er lånt af Anne Cathrine Møller, Bedsted. Karen Margrethe Andersen er datter af lærer i Sottrup, Chr.
Andersen og Margrethe Eskildsen (1894-1984).
• Overladelseskontrakt af 1. dec. 1859 og overladelseskontrakt af 2. nov. 1874. Begge kontrakter er hentet fra Sdr.
Rangstrups herreds skyld- og panteprotokols bibøger. Landsarkivet i Aabenraa.
• Sønderjysk Månedsskrift 1989: Heri side 75 om verset, der tillægges Eskild Eskildsen i Terp. Det er afskrevet af L.
Thomsen i 1966.
• Skyld- og panteprotokollen for Sdr. Rangstrup herred: Bind 1, folie 421.
• Aabenraa Amtstuearkiv C II 3, nr. 422: Inventarium for Aabenraa amt 1709. Landsarkivet i Aabenraa (Heri om
Peder Asmussens 9/16 plov gård)
• Øster Terp Grundakter: Bind 1, blad 4. Løgumkloster Amts retsarkiv. Landsarkivet i Aabenraa. (Ang. Eskildsens
gård i Terp)
• Sønderjysk Månedsskrift 1944. (Heri side 37-38 om brug af hus- eller afværgeroffer anbragt under gulve).
• "Danske gårde i tekst og billeder". Bindet om Sønderjyllands amt: 1 B. Samlet og udgivet af Forlaget Danske
Landbrug. 1991. (Heri side 160-61 om Overballegård i Øster Terp)
• Henning Iversen, Øster Terp: "Overballegårds historie og udvikling", artikel om sine forældres gård i Terp.
• Jens Bendorff m. fl.: "Højst sogn gennem skiftende tider". 1987. (Ang. gården i Vedbæk, side 99-100).
• Margrethe og Bent Iversen: Oplysninger om gården samt lån af billeder.

Kanontorden i Dybbøl kunne høres i Bedsted
Andreas J. Haugaard har af sin bedstemor, Marie Haugaard fået fortalt, at hun kunne høre
kanontorden fra slaget ved Dybbøl, den 18. april 1864.
Marie Haugaard kunne dog allerbedst høre tordenbragene øst for byen. Her ved nordsiden af
Sivkrovej fra Bjergvej og østpå var der et jorddige, hvor hun den dag stod og lyttede til kanonernes
buldren i krigen.
Kilde:
• Andreas J. Haugaard (1898-1970), Bedsted: Mundtlige oplysninger fra 1950-eme, som han havde fået fra
sin bedstemor, Marie Haugaard, født Nielsen (1837-1922). Hun var 26 år i 1864 og stammede fra
Amdrup. Tre år tidligere var hun i 1861 blevet gift med kådner i Bedsted, Andreas J. Haugaard (18361894).
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En Wilken-slægt
- fra Løgumkloster og Øster Terp Omkring 1625, i Kong Christian 4.s regeringstid og under 30 års krigens rædsler, blev der i
Løgumkloster eller i nærmeste omegn født en dreng, der ved dåben fik navnet Wilken. Navnet er
meget sjældent i Sønderjylland, og kommer fra det oldnordiske ord “vilikun” eller “vilikyn”, der
betyder barn af Vilis, Vilhelms eller Villads.
Drengen Wilken hed muligvis Clausen til efternavn, da der i amtsregnskaberne nævnes en
vildtskytte i Løgumkloster ved navn Wilken Clausen. Han blev gift, rimeligvis omkring 1650, men
hvem hustruen var, ligger hen i mørke, ligesom man heller ikke ved, hvor mange børn parret fik.
Fra ægteskabet kendes der dog to døtre: Mette og Marie Elisabeth, og gennem dem blev navnet
Wilken bevaret til efterslægten.
Marie Elisabeth Wilkensdatter blev gift med boelsmand i Løgumkloster, Rasmus Iversen (16501737). Fra dette ægteskab kendes 4 børn: Claus (R)asmussen blev degn, først i Nr. Løgum, og
senere i Ravsted. Jes Rasmussen (c1685-) blev gårdmand i Øster Terp, men om ham vides ikke
meget. Wilken Rasmussen bosatte sig i Bylderup og blev her gift 1728, mens Iver Rasmussen døde
44 år gammel i 1731 i Løgumkloster.
Den anden datter, Mette Wilkensdatter blev gift med Nis Tøgersen. Man ved heller ikke meget
om dem, men en overgang har de i hvert fald boet i Løgumkloster, og de er forgæves eftersøgt i
hele området med hensyn til antallet af børn og deres dødstidspunkt.
Muligvis har Mette og Nis Tøgersen også kun haft et barn, en søn ved navn Wilken Nissen, født
1701. Han nedsatte sig som gårdmand i Øster Terp og blev den 18. dec. 1749 gift med Maren
Brodersdatter (1720-1783), en datter af gårdmand i Terp, Broder Hansen (1680-1758) og Karen
Kæstensdatter (1694-1734).

Parti fra Øster Terp, set fra Overballevej ved Terp Mejeri mod nordøst. Her skimtes til venstre i
billedet den nu nedlagte gård, Overballevej 7, hvor i dag Mona og Kaj Christensen bor.
I det nyere parcelhus fra 1960-erne midt i billedet med adressen, Overballevej 4, bor Ruth og
Henrik Schrøder, og yderst til højre skimtes noget af gården Nederballevej 2, hvor Jeanne og
Kurth Hansen bor. Foto: H. Haugaard, 1995.
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Den gård Wilken Nissen sad på i Terp eksisterer dog ikke mere. Den lå oprindelig inde i
landsbyen, endda i nærheden af Overballegård, og et gæt er, at den kan have ligget, hvor i dag
huset, Overballevej 5 ligger. Gården var en 9/16 plov stor gård, på størrelse med Overballegård,
men blev nedlagt omkring 1830. Noget af jorden blev vist nok overtaget af Nerballegård, mens
resten senere indgik i den udstykning, der førte til de 5-6 små parcellistgårde, der i 1830-erne blev
opført på Terp Nørremark. (se kortet).

Kortudsnit over det nordlige område af Øster Terp 1878.
Man ser de 5 parcellistgårde på Terp Nørremark, nærmest på rad og række. De blev alle opført
i 1830-erne. I vort århundrede blev de opgivet en efter en, og endte til sidst med at blive
nedrevet. Den sidst nedlagte var Alfred Jessens gård (den mellemste gård, nr. C), der blev
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nedrevet kort tid efter Alfred Jessens død i 1994. Den eneste tilbageblevne er gården syd for
vejen, der i dag ejes af Helge Jensen. I 1878 var de 5 parcellistgårde beboet af følgende:
A. Det vides ikke, da gården allerede menes at være blevet nedlagt inden 1878, men efter
1864.
B. Andreas Graungaard. Han havde et jordtilliggende på 4,3677 ha.
C. Margrethe Møller, født Hinrichsen. Hun havde 7,0806 ha land.
D. Hans Beck Thomsen. Hans jordtilliggende nævnes ikke.
E. Andreas Petersen. Han havde 4,0585 ha.

Men nu tilbage til Wilken Nissen. Det var således hans 1. og hustruens 2. ægteskab, idet hun i
1740 var blevet gift med gårdmand og smed i Terp, Jes Pedersen. Sammen fik de 3 børn: Peder,
Cathrine og Jes. I hendes 2. ægteskab med Wilken Nissen fødtes 5 børn: Mette (1750-), Broder
(1752-), Nis (1754-), Marie Elisabeth (-) og Jacob (1758-). Af disse døde Broder og Nis ugifte i
henholdsvis 1767 og 1782. Marie Elisabeth ved man intet om, og Mette blev gift med småmand i
Hinderup, Nis Hansen Terp (c1749-1814), Yngst var Jacob Wilkensen Nissen. Han blev i 1787, i en
alder af 29 år gift i Bedsted kirke med Mette Mortensdatter (1763-1841), datter af gårdmand i
Gammelby, i Læborg sogn nord for Vejen, Morten Mortensen og Johanne Hansdatter.
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Jacob Wilkensen Nissen blev kådner i Terp. Senere nævnes han at være småmand, og omkring
1803 flyttede han med hele sin familie til Nørre Løgum sogn. I ægteskab fødtes 5 børn: Wilken
(1788-), Marten (1791-), Maren (1793-), Hanne (1797-) og Anna Catharina (1800-).
Om børnene Marten, Hanne og Anna Catharinas skæbne vides intet. Derimod er datteren, Maren,
født 17. dec. 1793 blevet genkendt som den pige, der i 1812 var lam i benene, hvorfor faderen Sankt
Hans aften gik til Helligkilden i Hellevad for at hente en flaske helbredende vand til hende. Den
dårligdom, hun havde i benene viste sig blot at have været vokseværk. (Se om denne tur til
Helligkilden i Hellevad side 586-87). I øvrigt kom Maren sig efter sin sygdom, og døde først i
1840, dog kun i en alder af 46 år.
Den ældste i søskendeflokken var Wilken Nissen, født 21. feb. 1788. Han tjente først i en
årrække hos forskellige bønder på egnen, inden han i året 1811 måtte i kongens klæder, og det blev
en lang soldatertid, nemlig ikke mindre end 8 år til 1819.

Billede fra Terp taget fra toften mod nord med Overballevej på tværs foran de to ejendomme. I huset
til venstre med den nuværende adresse, Overballevej 5 var der indtil 1910 posthus. Huset blev
oprindelig bygget som aftægtshus for Nerballegård. Her bor i dag Carl J. Martensen. Posthuset
flyttede herefter til det nyopførte Terp Mejeri. Omkring århundredskifter boede postmester Christian
Theodor Bruhn (1880-1909) og hustruen, Caroline Cathrine Rudolf (1881-1957) i huset.
Manden med cyklen er sandsynligvis postmester Christian Th. Bruhn. Det andet postbud er ikke
identificeret, men det kan muligvis være postbud, Christian Edlef Paulsen (1885-).
Midt i billedet på marken står der to civile personer. Manden til højre med kasket er gårdmand på
gården til højre, Overballevej 7. Hans navn var Johannes Christensen, født 20. apr. 1865. Han
stammede fra Rørkjær ved Jejsing. Han døde 2. sept. 1907 kun 42 år gammel, efter sigende ved en
arbejdsulykke. Han var gift 2 gange. Første gang i 1888 med Anna Christensen, der døde i juni 1904.
Gift 2. gang i Højst 18. okt. 1905 med Amalie Lange (1873-1950), datter af arbejdsmand Hans Peter
Lange og Anne Marie Nicolajsen. Efter Johannes Christensens død blev Amalie Lange gift igen med
skomager i Arndrup, Johan Jensen (Se billedet af dette ægtepar side 988). I stuehuset bor i dag Mona
og Kaj Christensen.
Personen ved siden af Johannes Christensen kendes ikke. Yderst til højre foran stuehuset skimtes
ligeledes en person, der sidder på en tom vogn med et hestespand for. Heller ikke han kendes.
Billedet er fra omkring århundredskiftet og er lånt af Hanne og Hans Jürgen Schmidt Meyer, 1997.

Han tjente kongen ved Slesvigske Infanteriregiment, den nuværende 13. bataljon, der har
garnison i Haderslev. Da Wilken Nissen kom til regimentet, lå dette på Lolland-Falster, hvor det
havde haft til huse siden 1807. Da Danmark som kejser Napoleons forbundsfælle måtte stille et
kontingent hjælpetropper, blev Slesvigske Regiment sammen med Fynske Regiment udset til at
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deltage i felttoget, og i slutningen af april 1813 brød regimentet op fra Lolland-Falster, blev
indskibet ved Tårs færgested på Lollands vestkyst for at blive overført til Kiel. Regimentets chef
hed general von Lassen, og hele det danske hjælpekorps blev kommanderet af prins Frederik af
Hessen.
Efter et par dages ophold i Kiel marcherede Wilken Nissens regiment sydpå og opholdt sig derpå
i egnen mellem Lybæk og Hamburg og de tilstødende dele af Mecklenburg til helt hen i slutningen
af året 1813. Den 10. aug. 1813 deltog regimentet i de storstilede festligheder, der i Lybæk blev
afholdt i anledning af kejser Napoleons fødselsdag. I denne anledning fik soldaterne en ekstra brødog kødration samt 10 skilling.
Den 4. dec. 1813 måtte Wilken Nissen med i den første kamp, og det var mod prøjsiske tropper i
den lille landsby Boden i nærheden af Oldesloe på grænsen mellem Holsten og Lauenburg. Hele
dagen var Slesvigske Regiment blevet hårdt trængt af overlegne fjendtlige styrker, men ved
solnedgang kastede regimentet prøjserne tilbage under råbet: “Kongen leve”. Men det danske
hjælpekorps måtte alligevel langsomt vige nordpå, og under tilbagetrækningen deltog Wilken
Nissen den 7. dec. 1813 i kampen ved Bornhoved og endelig den 10. dec. i slaget ved Sehestedt.
For deltagelsen i dette felttog modtog Wilken Nissen i året 1858, nu som en gammel mand på lige
fod med mange andre i Danmark, den franske St. Helena medalje. (Se artiklen herom side 978-81)
Efter freden i Kiel lå Wilken Nissen i garnison i Eckernförde og på Gottorp Slot, men endelig
efter 8 års forløb slog befrielsens time, og han blev derefter hjemsendt. Han kom herefter til Nørre
Løgum sogn, hvor han fik plads som kusk hos sognets gamle præst, og det endte med, at han blev
præstens svigersøn, idet han blev gift i Nr. Løgum kirke 22. juli 1826 med hans datter, Dorothea
Maria Petersen, født i Aventoft præstegård 30. jan. 1792, datter af sognepræst Asmus Petersen og
Maria Margrethe Martini.
Samme år i 1826 købte parret en gård i Ørderup med et jordtilliggende på ca. 275 tønder land, for
4000 rigsdaler courant eller 6400 rigsbankdaler. Wilken Nissen døde knap 84 år gammel den 25.
jan. 1872. Hustruen døde den 14. marts 1860. I ægteskabet fødtes 4 børn. Disse var:
A. Asmus Petersen Nissen, født i Ørderup 21. maj 1827, død samme sted 31. marts 1868. Gift 20.
april 1861 i Toftlund kirke med Else Marie Bjorholm (1831-1902) fra nabogården, datter af
gårdmand og sandemand, sognefoged for Toftlund samt ridefoged for Strandelhjørn og Neder
Jerstal, Jes Bjorholm og Bodil Marie Tryk.
Asmus Petersen overtog faderens gård i Ørderup i 1858, men døde allerede 31. marts 1868.
a. Wilken Nissen, født i Ørderup 20. juni 1866, død 21. jan. 1926. Gift i Toftlund kirke 23. okt.
1890 med Christine Cathrine Ferslev (1859-), datter af gårdmand i Ørderup, Lauritz Nielsen
Ferslev og Botilla Dorthea Ravn. I 1890 overtog han faderens gård i Ørderup. I 1923 blev
han udnævnt til dannebrogsmand.
b. Jes Bjorholm Nissen, født i Ørderup 27. maj 1864. Han overtog morbroderen, Jacob
Bjorholms gård i Ørderup, men døde ugift 26. dec. 1905.
c. Asmus Petersen Nissen, født 10. okt. 1868, men døde samme dag.
B.

Jacob Wilkensen Nissen, født 9. dec. 1829, død i Bevtoft 16. feb. 1893. Gift 29. juni 1866 i Bevtoft kirke med Anne Christine Mørk (1831-1915) fra Bevtoft. Han blev gårdmand i Bevtoft og
døde 16. feb. 1893.
a. Anders Nissen, født 24. maj 1868. Død 8 år gammel 4. juni 1876.
b. Dorothea Marie Nissen, født 31. jan. 1871. Død godt 2 år gammel 2. juli 1873.
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c.

C.

Wilken Nissen, født 27. aug. 1872. Overtog faderens gård i Bevtoft. Fra 1920 sognefoged for
Bevtoft sogn. Gift 16. aug. 1916 i Bevtoft kirke med Johanne Marie Petersen (1877-) fra
Tagkjær i Tyrstrup sogn.

Mette Marie Nissen, født 29. aug. 1831. Død ugift i Ørderup 14. apr. 1919.

D. Jørgen Richard Petersen, født 9. juni 1836. Død som barn.
Kilde:
• Johannes Kok: “Det danske Folkesprog i Sønderjylland” 1863. Om en forklaring af navnet Wilken.
• Wilken Nissen Jacobsen: “Efterkommere efter boelsmand Wilken Nissen og Maren Brodersdatter i Øster Terp,
Bedsted sogn, Aabenraa amt”. 17 sider Nr. 219a i Landsarkivet i Åbenrå.
• Wilken Jacobsen, Haderslev: “Slægten Petersen fra Aventoft”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 13. årgang, 193637, side 91-96 samt 15. årgang, 1938-39. Her især afsnittet om Ørderup-linien, side 205-07.
• H. E. Koch, cand. juris, kaptajn: “Sønderjyske Veteraner fra Napoleonskrigene”, artikel i Sønderjyske Årbøger
1931, side 89-119.
• Wilken Jacobsen, Haderslev: “En sønderjysk Folkemindesamler”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 16. årgang
(1939-40), side 1-5. Angående Maren og helligkilden i Hellevad.
• Svend Jacobsen: Oplysning om Wilken Clausen, der var vildtskytte i Løgumkloster, hentet fra: Anders Schmidts
slægtsbog nr. 101 e, Landsarkivet i Aabenraa.

En faderskabssag
Den 17. november 1754 fødte pigen Elsebe Catrin Andreses fra Toftlund et drengebarn, som
omgående blev døbt. Om de nærmere omstændigheder fortæller pastor Christian Outzen, Toftlund
følgende i sin kirkebog:
"Til Faderen udlagde hun Peder Boissen, men derpaa den 15. Decembr. paa 3die Advent Søndag
om Morgenen jeg vilde gaa til Kirke, kom Elsebe Catrines Moder, An Andreses og sagde, at hendes
Datter Elsebe Catrin fortrød, hun havde udlagt Peder Boissen. Det var ikke sandt, men at Serganten
Didrich Carlsen var den rette Barnefader.
Elsebe Catrin kom og selv strax derefter og bekiente selv det samme. Derpaa blev hun den 18.
Decbr. indkaldet og i 2 mænds, neml. Hans Degns og Michel Andersens, nærværelse bekiendte at
Serganten Didrich Carlsen var hendes rette Barnefader. Jeg skrev ham til og gav ham tilkiende, at
Elsebe Catrin havde udlagt ham til sin Barnefader, men kom den 22. sc(ilicet) som var den 4de
Advent Søndag og vilde protestere imod hendes Bekiendelse og fremlagde herhosliggende protest
de dato Toftlund den 22. Dbr. 1754, og da hun og han den 24. Dcbr. om Formiddagen for Juuledage bleve indkaldt i de forrige mænds nærværelse, sc(ilicet) Hans degns og Michel Andersens,
sagde hun, at hun havde løyet ham paa og udlagde en lærredskræmmer fra Flensburg Johan
Lorentzen, og at hun var krænket af ham i Beedsted Sogn ved Beedsted By, dog dømmes af alle, at
det var falsk og Serganten at være Barnets Fader".
Nedenunder er efter pastor Outzens død i 1758 tilføjet:
"At dette er lige lydende med den skrevne Seddel, som fantes efter Salig Hrr. Christ: Outzens død,
og skrevet af ham selv, bevidner vi underskrevne Hans Jørgenss, Michel Andersen. Dom(inica) 26.
p(ost diem) Trin(itatis) 1758 blev Elsebe Catrin publice absolveret og udlagde serganten i Toftlund
(kirke?)".
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Kilde:
• Autzen Jørgensen, Landsarkivet i Aabenraa: "En barnefadersag fra Toftlund kirkebog". Meddelelse i
Sønderjysk Månedsskrift 1960, side 143-44.

Veteraner fra Napoleonskrigene
Ved flere notitser i Dagbladet Dannevirke i efteråret 1857 blev der heri gjort opmærksom på, at
danske veteraner fra Napoleonskrigene 1807-14 kunne søge om at få en hædersmedalje, den
såkaldte “Sct. Helena Medalje”.
Meddelelsen kom også snart 4 veteraner fra Bedsted sogn for øre. De er da allerede kommet langt
op i årene, men skyndte sig alligevel at skrive en ansøgning til Det Kongelige Udenrigs-ministerium
i København. Ansøgningen skulle dog først gå via Aabenraa Amts Herredsfogedri, som derefter
videresendte ansøgningerne.
Det var Napoleons brodersøn, Kejser Napoleon III af Frankrig, der i 1857 udsendte et dekret om,
at alle soldater, der havde kæmpet på Frankrigs side i Napoleonskrigene 1792-1815 kunne få en
erindringsmedalje.
I årene 1858-59 blev der gennem de danske militære Ministerier uddelt omkring 300 Sct. Helena
medaljer med tilhørende diplomer alene i Nordslesvig. Adskillige af disse medaljer må vel stadig
kunne findes rundt omkring i kommodeskufferne eller andre gemmesteder, som vidnesbyrd om,
hvad soldaterne havde udrettet i Frankrigs tjeneste.
Nedenfor følger de 4 ansøgninger fra veteranerne i Bedsted sogn:

Ansøgningen fra Martin Gubi, Bedsted
Til Det Kongelige Herredsfogedri for Riis og Sønder Rangstrup Herreder i Aabenraa.
Da jeg ærbødigst undertegnede, Martin Gubi af Bedsted have erfaret, at der bliver af den
Franskes Kejser uddelt en såkaldt St. Helene Medalje til de mandskaber, her i landet, som i sin tid
have tjent i det såkaldte Auxiliaire Corps, og da jeg netop har tjent ved dette Corps, så har jeg talt
med sognefoged Nissen desangående, og af ham bleven henvist til at melde mig i Det Kongelige
Herredsfogedri. Dette er mig nu i denne årstid næsten umuligt, hvis det fordres personligt, da jeg er
gammel og svagelig og nyder ophold hos min søn, der kun besidder et lidet kådnersted og har ingen
befordringsmidler, hvorfor jeg beder om undskyldning, fordi jeg lader min anmeldelse ske ved disse
linier, med ydmygt bøn til Det Kongelige Herredsfogedri, om behageligen at vilde foranstalte det
videre fornøden desangående.
Jeg er fød i Bevtoft sogn, Haderslev amt. 76 år gammel, kom i militærtjeneste 1808, gjennemgik
Exercerskolen i Rendsborg, blev derefter ansat ved Slesvigske Infanteri Regiments 3. Bataillons
Jæger Compagni, nr 144, var foruden i flere skærmydsler med i Træfningen ved Sehestedt den 10.
dec. 1813, og blev endelig permitteret 1814.
Bedsted den 19. januar 1858.
Ærbødigst
Martin Gubi.
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(Martin Gubi blev født i Bevtoft 1784, søn af Hinrich Martensen Gubi og Maren Pedersdatter. Han blev gift 1. gang
med Anne Madsen, der døde i Bevtoft 1820. I dette ægteskab fødtes 3 børn: Henrik, Cecilia og Maren. Sammen med
sin hustru boede han først på Simmersted Mark, Magstrup sogn. Senere boede de i Bevtoft, hvor Martin Gubi var
træskomand.
Martin Gubi giftede sig 2. gang 28. dec. 1821 med Cathrine Elisabeth Ahnholm, født i Aabenraa 1782, død i Bedsted
1848. I dette ægteskab fødtes sønnen Marcus i Bevtoft 4. nov. 1823. Sidst i 1830-erne flyttede parret til Bedsted sogn,
hvor Martin Gubi ved folketællingen i 1840 nævnes som daglejer.
I 1861 bor han hos sin datter, Maren og svigersønnen, Jep Simonsen i Tiset, Gram sogn. Her døde Martin Gubi 8. dec.
1865.)

*

Ansøgningen fra Thomas Jacobsen Eriksen, Bedsted
Til Det Kongelige Herredsfogderi for Riis og Sønder Rangstrup Herreder på Elisabethsminde.
Da undertegnede Thomas Jacobsen Eriksen i Bedsted har bragt i erfaring, at der af de Franskes
Kejser bliver uddelt en såkaldt St. Helene Medalje til de mandskaber her i landet, som i sin tid have
tjent i det såkaldte Auxiliaire Corps, og jeg også har tjent i samme Corps, så er jeg herved så fri at
henvende mig til det Kongelige Herreds Fogderi med den underdanige bøn, om at være mig
behjælpelig til at erholde benævnte medalje.
Jeg er fød i Bedsted, men indskreven til Militærtjenesten fra Flensborg 1805, så gjennemgået
Exercersskolen i Slesvig, blev ansat ved Slesvigske Infanteri Regiments (13. Bataljons) 4. Musketer
Kompagni, nr. 156 under Kaptajn Speth, senere under Kaptajn Ligth og til sidst under Kaptajn
Rembusch. Jeg har været med i træfningen ved Oldesloe og Sehested, senere været i Frankrig, og
ved min hjemkomst derfra blev jeg permitteret afsked, men ingensinde blev noget mig meddelt. Jeg
er 76 år gammel.
Bedsted den 11. marts 1858.
Allerunderdanigst
Thomas Jacobsen Eriksen.
(Thomas Jacobsen Eriksen blev født i Bedsted 9. feb. 1783, søn af Erik Jacobsen og Anne Marie Thomasdatter. Han var
inderste i Bedsted og blev 18. jan. 1823 gift i Bedsted kirke med enkekonen, Stine Cathrine Petersdatter (c1778-1862),
datter af Peter Andersen og Maren Peders i Hovslund.
Thomas J. Eriksen døde som fattiglem i Bedsted 5. dec. 1863 og efterlod sig ingen børn).

*

Ansøgningen fra Anders Johansen Løbner, Bedsted
Til Det Kongelige Herredsfogderi for Riis og Sønder Rangstrup Herreders på Elisabethsminde.
Da undertegnede, Anders Johansen Løbner, i Bedsted har bragt i erfaring, at der af de Franskes
Kejser bliver uddelt en såkaldt St. Helene Medalje til de mandskaber, her i lander, som i sin tid have
tjent i det såkaldte Auxiliaire Corps, og jeg netop har tjent i samme Corps, så er jeg hermed så fri at
henvende mig til det Kongelige Herredsfogderi med den underdanige bøn, om at være mig
behjælpelig til at erholde benævnte Medalje.
Jeg er fød i Kolsnap, Nustrup sogn, Haderslev amt, og stået ved det Fynske Infanteri Regiments
12. Bataljons Granadér Kompagni, nr. 66. Var med ved Sehested, senere lå jeg i Frankrig fra 1815
til 1818 og ved min hjemkomst derfra erholdt jeg min afsked som er bortkommen for mig. Min
afregningsbog er jeg så fri her at medsende, som bevis for, at jeg har stået i tjeneste.
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Bedsted den 11 marts 1858.
Allerærbødigst
Anders Johansen Løbner.
(Anders Johansen Løbner kaldte sig også Anders Løbner Hansen. Han blev født i Kolsnap i Nustrup sogn 23. juni 1793,
søn af gårdmand i Kolsnap, Johannes Jessen og Marie Løbner. Han var selvinderste i Bedsted og blev gift 21. okt. 1821
i Bedsted kirke med Sinnet Marie Toysen (1793-1844), datter af kådner i Bedsted Hans Jensen og Hanne Pedersdatter.
Anders Løbner døde 23. juli 1861 og efterlod sig 4 børn: Johanne (1822-), Maria (1823-), Johannes (1825-) og Peter
(1831-). Se mere om Anders Løbner og hans slægt side 616).

*

Ansøgningen fra Jens Petersen Gram, Mårbæk
Til Det Kongelige Herredsfogderi for Riis og Sønder Rangstrup Herreder på Elisabethsminde.
Da undertegnede Jens Petersen, i Mårbæk har bragt i erfaring, at der af de Franskes kejser bliver
uddelt en såkaldt St. Helene Medalje, til de mandskaber, her i landet, som i sin tid have tjent det
såkaldte Auxiliaire Corps, og jeg netop har stået ved samme Corps, så er jeg herved så fri, at
henvende mig til Det Kongelige Herredsfogderi med den underdanige bøn, om at være mig
behjælpelig til at erholde benævnte Medalje.
Jeg er fød i Skrydstrup, Haderslev amt, 66 år gammel, blev indskreven til militærtjenesten 1812.
Gjennemgik exercerskolen i Slesvig, ansat ved det Slesvigske Infanteri Regiments 3. Bataljons 2.
Kompagni, nr. 94. Var med i slaget ved Sehestedt, siden efter var jeg med i Frankrig og erholdt min
afsked 1821. Som bevis for at jeg har været i Tjenesten er jeg så fri at medsende min afsked.
Bedsted den 11. marts 1858.
Allerærbødigst
Jens Petersen.
(Jens Petersen Gram blev født i Skrydstrup 2. juni 1791. Han var parcellist i Mårbæk. Blev gift tre gange. Første gang
1822 med Anne Margrethe Hansen. Anden gang i 1835 med Anna Hansen, og tredje gang 28. apr. 1843 med Cecilie
Marie Koch (c1790-1858).
Jens Petersen Gram døde i Mårbæk 20. apr. 1868 og efterlod sig 2 børn: Peter Petersen Gram (1833-) i Mårbæk og
Inger Marie Gram i Rendsborg).

*

Herredsfogeden i Aabenraa, E. Blumes
ansøgning til Udenrigsministeriet i København
for de 4 veteraner fra Bedsted sogn:
Til Det Kongelige Udenrigsministerium i København:
Fra nedenstående personer: Martin Gubi, Bedsted, Thomas Jacobsen Eriksen, Bedsted, Anders
Johansen Løbner, Bedsted og Jens Petersen Gram, Mårbæk har jeg modtaget et andragende om at
forhjælpe dem til at erholde en St. Helena Medalje, der af de Franskes Kejser uddeles til de
mandskaber her i landet, som i sin tid have tjent i det såkaldte Auxiliaire Corps, i hvilket Corps de
andragende har været tjenstgørende.
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Dette, (de 4 førnævnte personer) andragende, giver jeg mig herved den ære underdanigst at
fremsende til det Højkongelige Udenrigsministerium, tilligemed de andragendes vedlagte
afregningsbøger eller afskedspas, idet jeg turde udbede mig at andragendet, ved det Kongelige
Udenrigsministeriums Højgunstige forsorg måtte blive forelagt de Franskes Kejser til allerhøjeste
resolution.
Dersom de forventede Medaljer måtte til sin tid blive mig tilsendt, er jeg fuldkommen beredvillig
til at foranstalte Medaljerne udleveret til de pågjældende.
Kgl. Riis og Sønder Rangstrups herredskontor på Elisabethsminde ved Aabenraa.
Den 17. marts 1858.
Underdanigst
E. Blume.

I sin sidste vilje, dikteret på St. Helena i foråret 1821, havde Napoleon den Store
testamenteret halvdelen af sin privatformue “til de officerer og soldater, som er tilbage af den
franske hær, der har kæmpet fra 1792 til 1815 for nationens ære og uafhængighed”.
I god overensstemmelse med denne tanke indstiftede Napoleons brodersøn, Kejser
Napoleon III, da han ønskede ved et særligt udmærkelsestegn at hædre de militærfolk, der
havde kæmpet under Frankrigs faner i de store krige fra 1792 til 1815, ved dekret af 12. aug.
1857, en erindringsmedalje, som under 27. aug. 1857 fik navnet Sct. Helena Medaljen, og
som skulle gives til alle militærpersoner, franske som fremmede, af hær som af flåde, der
havde kæmpet under Frankrigs faner i de nævnte år.
Medaljen skulle bæres i knaphullet i et temmelig langt grønt- og rødstribet bånd. Den er af
bronze, og har på den ene side Napoleon den Stores billede. På den anden side læses
omskriften: “Felttogene fra 1792 til 1815”, og indskriften: “A ses compagnons de gloire, Sa
derniére penseé, Ste Héléne 5 mai 1821” (Til hans hædrede fæller, hans sidste tanke)
Kilde:
• Hærens Arkiv, Rigsarkivets 3. Afdeling: Løbe nr. 9. 1792-1815: Særlige Sager. Angående ansøgninger fra
veteranerne i Napoleonskrigene, om at få tilkendt en St. Helena Medalje.
• H. E. Koch: “Sønderjyske Veteraner fra Napoleonskrigene”, artikel i Sønderjyske Årbøger 1931, side 89-119.
Oplysninger:
• Permittere = hjemsende soldater fra tjeneste.
• Auxiliaire Corps = hjælpekorps.
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Da Anna Cathrine Urbansen
i 1811 fik et chatol af kongen
I juni 1997 var Lars Peter Stigsen på et højskoleophold nord for København. Som et led i kurset
var kursisterne på museumsbesøg på Nationalmuseet i Brede. Her gjorde Lars Peter Stigsen en sjov
opdagelse, da han så et chatol, der i 1811 var blevet givet til pigen, Anna Cathrine Urbansen i Øster
Terp, skænket af selveste Kong Frederik 6. som en hædersgave.
Hvem var da denne Anna Cathrine Urbansen i Terp? - Og hvorfor fik hun et chatol af kongen?
Anne Cathrine Urbansen blev født i Terp 17. juni 1786, datter af smed og inderste, Christen
Urbansen og Karen Nielsdatter i Terp. De havde udover hende endnu to børn: Niels Iversen
(Christensen) Urbansen, født 1783 og Maren Urbansen, født 1789.
I 1804 blev broderen, Niels Iversen Urbansen udskrevet til krigstjeneste! - Om han ligesom de
andre på egnen var med i krigene på Napoleons side, vides ikke. Hvis han har været med, har han
dog ikke ansøgt om at få St. Helene Medaljen. Han vendte i hvert fald senere tilbage til Terp, hvor
han blev smed efter sin far. Han døde her 83 år gammel i 1867.
Faderen kunne dårligt undvære ham, da han var hans eneste søn og medhjælper i smedjen og i det
lille tilhørende landbrug. Faderens økonomiske situation tillod ham heller ikke at antage en
medhjælper i smedjen. Derfor besluttede hans 18 årige datter, Anna Cathrine, som hidindtil havde
ernæret sig med ”strikning” (knipling?), at gå i broderens sted, ved at hjælpe faderen både i smedjen
og med markarbejdet.
Dette må på en eller anden måde være kommet Kong Frederik 6. for øre. Sandsynligvis havde
præsten i Bedsted, Johannes With givet kongen et praj, for i 1811 beslutter denne sig for at forære
Anna Cathrine Urbansen et chatol som en hædersgave.
Hun blev en søndag lige efter gudstjenesten kaldt ind i præstens hus, hvor hun på Kongens
befaling og i nærværelse af et antal naboer, fik overgivet et sirligt chatol, 113 cm bredt og 100 cm
højt. På chatollets klap var der midtpå anbragt en oval sølvplade med følgende påskrift:

Frederik den Sjette,
Danmarks Konge,
skjenkede dette Skatol som Hæderstegn
til
Anna Catharina Urbansen i Øster=Terp
fordi hun i hendes Broders Fraværelse til Landets Forsvar,
hjalp Faderen i Smeden og paa Marken,
hvorved hun viiste sig lige troe
som
Datter og som Danequinde.
Den 24de Marts 1811
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Chatol på Nationalmuseet i Brede. Afdelingen for nyere tid. Emne: Milde Gaver, registreringsnummer
J 2g, 1419-1978 med tilhørende notat nr. 1420-1978.
Eg. Længde 113,5 cm, dybde 55 cm, højde 100 cm. Chatol med skrå skriveklap fastholdt med
jernstiver. Nøgleskilte af messing. Svære, leddede jernhanke i gavlenderne. Under klappen
småskuffer, hvoraf de 3 øverste i midterpartiet er fineret. På klappens yderside en oval sølvplade med
indskrift:
”Frederik den Sjette, Danmarks Konge skænkede dette Chatol som Hæderstegn til Anna Cathrina
Urbansen i Øster Terp, fordi hun i hendes Broders Fravær til Landets Forsvar hjalp Faderen i Smedien
og paa Marken, hvorved hun viste sig lige troe som Datter og som Danequinde, den 24. Marts i 1811”.
Chatollet har senest været ejet af Arding, Vilhelm Thomsens Allé 12, Valby, hvortil det er kommet med
fru Arding, født Ane Katrine Berger 18/4 1892 i Vonsild, der igen havde det efter sin mor, Anne
Margrethe født Svendsen, i Gram 1869 (død 1944), der igen havde det efter sin mor Ane Katrine
Poulsen. Efter traditionen skulle chatollet gå i arv til den ældste datter i familien. Det menes, at
chatollet på et eller andet tidspunkt er kommet ud af den familie, der fik det af kongen (jvf. mus. nr.
1420-1978).
Chatollet blev købt i november 1977 på Bruun Rasmussens Kunstauktion nr. 372, af Fonden til Fordel
for Nationalmuseets 3. Afdeling. Her blev det samme år behandlet og konserveret af Axel
Christensen. (Nationalmuseet i Brede: Kombinerede møbler, gruppe N, inventarnummer: J 2g 14191978).
Tilhørende Papir. (16 X 9,5 cm) Oplysninger til chatollet, mus. nr. 1419-1978 på et rektangulær lap
skrivepapir, beskrevet på begge sider med følgende indhold):

Således lønner Frederik den Sjette, Konge af Dannemark, udmærket Barnekierlighed
I Østerterp, i Slesvig, lever en Smed, Christen Urbansen, en gammel ubemidlet Mand. Hans eneste
Søn blev i Aaret 1804 udskreven til Krigstieneste, og Faderens økonomiske (huuslige) Stilling tillod
ikke samme at antage en Hielper. Da besluttede hans 18-aarige Datter, Anna Catharina, som hidindtil
havde ernæret siig med Strikning, at være hendes Fader behielpelig ved sit Arbeide, og har siden
1804 uafbrudt forrettet en Mands Arbeide i Smedien, og desuden besørget alt Markarbeide. Hun blev
strax efter Gudstienestens Endelse, kaldet i Præstens Huus, hvor der blev hende, paa Kongens
Befaling, i Nærværelse af et antal Naboer et ziirligt Skatolle overgivet, hvis Beslag indeholdt en Plade
af Sølv med følgende Paaskrift: ”Frederik den Siette, Dannemarks Konge, skienkte Anna Catharina
Urbansen i Øster-Terp dette Skatolle, som et Ærestegn, fordi hun, i hendes Broders Fraværelse til
Landets Beskyttelse, stod hendes Fader i Smedien og paa Marken bi, og beviiste sig tillige som Datter
og som Danequinde, den 24. Marts 1811”.
Værdien af denne Kongelige Gave forhøjes derved, at et hvert Fruentimmer sætter en høy Priis paa
Besiddelsen af et Skatolle, og anskaffer sig dette Møbel, saasnart de kan betride sammes Udgift. –
(Originalen er senere afskrevet af pastor Svend Aage Olsen, Vonsild-Dalby pastorat d. 13. jan. 1942 27,2 X 21,3 cm)
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Hvordan gik det så videre med Anne Cathrine Urbansen? - Og hvordan gik det til, at chatollet til
sidst endte på Nationalmuseet i Brede?
Den 9. maj 1819 blev Anna Cathrine Urbansen som 32 årrig gift i Bedsted kirke med inderste i
Terp, John Paulsen, søn af inderste i Gram, Paul Jensen og Anna Margrethe Sørensdatter. De boede
i den første tid i Terp, men flyttede senere til Kastrup ved Gram. Her døde Anna Catharina
Urbansen 52 år gammel den 9. feb. 1839. I ægteskabet fødtes datteren, Ane Margrethe Paulsen i
Terp 26. feb. 1821. Hun døde dog imidlertid allerede i en alder af kun 20 år, den 17. nov. 1841. Hun
blev da betegnet som værende kniplerske i Gram.
Efter Anna Catharina Urbansens død i 1839 må chatollet være blevet arvet af datteren, men da
hun allerede efter et par års forløb gik hen og døde, gik chatollet tilbage til faderen, der imidlertid
havde giftet sig 2. gang 22. okt. 1841 i Gram med en tjenestepige fra Bevtoft, Margrethe Jensdatter
Kreilgaard. Året efter, den 25. juli 1842 fødte hun datteren, Ane Cathrine Paulsen, der senere
arvede chatollet, men på en måde var Anne Cathrine Urbansens chatol nu ikke længere i hendes
egne efterkommeres besiddelse.
Ane Cathrine Paulsen blev som 25 årig den 28. marts 1868 gift i Gram kirke med tjenestekarl i
Kastrup, Niels Jensen Svendsen. I dette ægteskab fødtes datteren, Ane Margrethe Svendsen den
25. juli 1869. Med hende gik chatollet for tredje gang i arv, efter at det i 1811 blev skænket af
kongen.
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Med Ane Margrethe Svendsen kom chatollet senere til Vonsild, idet hun 22 år gammel den 13.
nov. 1891 blev gift i Vonsild kirke med ungkarl og skomager i Vonsild, Emil Georg Berger.
Ægteparret fik i 1892 datteren, Anne Cathrine Berger, der som voksen flyttede til København.
Hun tog chatollet med sig og blev her i hovedstaden gift med en mand ved navn Arding. Som ældre
og nu enke boede hun på adressen, Vilhelm Thomsens Allé 12 i Valby.
Da Anne Cathrine Arding døde i midten af 1970-erne blev chatollet solgt af arvingerne, og endte
således i november 1977 på Bruun Rasmussens Kunstauktion, hvor det blev købt af Fonden til
fordel for Nationalmuseets 3. Afdeling.
Sådan gik det til at chatollet til sidst endte på Nationalmuseet i Brede!

Sølvpladen der er anbragt på chatollet, og som i 1811 blev skænket af Kong Frederik VI til den da 25
årige Anna Cathrine Urbansen, fordi hun havde overtaget sin brors plads i faderens smedje i Terp, da han
var blevet indkaldt som soldat. Chatollet står i dag på Nationalmuseet i Brede, nord for København.
Foto: H. Haugaard, 12. juli 1997.

Kilde:
• Lars Peter Stigsen, Øster Terp: Oplysninger i breve af 30. juni og 6. juli samt manuskript til en artikel af 27. okt.
1997.
• Nationalmuseet i Brede ved museumsinspektør Vibeke Andersson: Oplysninger i brev af 1. juli 1997 til Lars Peter
Stigsen, Øster Terp.
Oplysninger:
• Frederik d. 6. (1768-1839) var konge fra 1808 til 1839 (“Vi alene vide” - kongen).

Folketællingen i Bedsted sogn 1769
Folketællingen fra 1769 er Danmarks første. I dag er kun det rent statistiske materiale bevaret i
Rigsarkivet. Der er dog enkelte intakte folketællinger, bl.a. for Løgumkloster og Aabenraa amter.
Det betyder, at vi er så heldige, at vi også kender mange af personerne fra folketællingen i 1769, og
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man kan se hvor mange personer hver husstand består af, og hvor gamle de enkelte personer i
husstanden er.
Nedenstående folketælling er hentet i Landsarkivet i Aabenraa og viser dog kun de hertugelige
undersåtter i Bedsted sogn. Af disse var der i 1769 i alt 384 personer, men ifølge befolkningsudviklingen i Bedsted sogn (se side 348) var det samlede folketal 548 indbyggere, dvs. at
differencen på de 164 personer udgør sognets kongelige undersåtter.
Tallene hen ad rækkerne er de enkelte personers alder inden for husstanden. ”Knægte” svarer til
tjenestekarle og med ”piger” menes tjenestepiger. Med ”drenge” menes tjenestedrenge. Mange
beboere er dog anonyme i folketællingen. - Når der i nogle linier er en streg foran personen, betyder
det, at han er ejeren af bebyggelsen. De næste linier har måske ingen streg foran. Det er således
beboere, der bor i det samme hus som foranstående med streg foran, enten som lejefolk eller i et
tilknyttet hus på toftegrunden.
Befolkningen i de enkelte husstande udgør:
Bedsted:
De enkelte husstande

Mand

- Carl Viborg, præst
62
- C. Andersen, daglejer
62
beboer
beboer
beboer
- Thomas Clausen, kådner
40
beboer
38
beboer
beboer, inderste
- Jørgen Petersen, kådner
74
- Erich Jacobsen, skrædder
40
- Reinhold Hessel, degn
36
- Søren Møller, boelsmand
68
- Johannes Ratenburg, boelsmd. 46
beboer, inderste
beboer
50
beboer
- Nic. Ratenburg, sognefoged
42
aftægtskone
- Christen Andersen, inderste
84
- Hans Hansen, tømrer
35
- Peter Lassen, kådner
44
aftægtskone
- Lorenz Christensen, kromand 29
- Jesper Christensen, boelsmand 63
beboer (Jeppes), inderste
beboer, inderste
- Jens Jensen, snedker
63
- Peter Jørgensen, hyrde
44
- Mads Jensen, daglejer
70
- Marten Christensen, skomager 70
beboer, inderste
beboer, inderste
- Paul Hansen, inderste
62
- Mathias Emkensen, daglejer 45
- Christen Hansen, daglejer
29
beboer
- Johannes Clausen, boelsmand 33
aftægtskone
- Nis Petersen, kådner
44

Kone
46
67
68
63
58
36
42
79
56
37
40
45
45
48
54
29
70
37
53
75
34
54
65
54
40
77
56
42
49
57
44
31
49
24
64
46

Sønner

Døtre

Knægte

22-10
17-14
30
34-29
13
8
5
30
41-38
30
10
12-7-4
19-17
21-16-4
25-36
8-6-4
9
26-22
9-6
17
11
5-1
2
26-22
39-36
1
7-3
16
1
33-30-24
26-24-23-18
25-17-9
30-28-19
17-15-14-11-5 9-3-1
15
26
10
16-11
7
15-12-10-4 5-2
1
16
27
11
12-4
-

Piger

Drenge Syge

25
33-22
18-6
26
27
26
22-15
32-22
63
40
40
-

9
15
12
17
-

syg pige
-

I alt
8
4
1
1
1
3
7
6
1
1
6
2
10
10
4
3
2
8
1
3
5
3
1
9
7
1
1
8
10
4
3
2
2
4
7
5
2
3
3
5
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De enkelte husstande

Mand

Kone

Sønner

Døtre

Knægte

Piger

Drenge Syge

I alt

- Alexander Petersen, kådner
- NN, kådner
- Hans Petersen, kådner
- Paul Nissen, boelsmand
- Nis Paulsen, boelsmand
beboer, inderste
beboer, inderste
beboer, inderste
- Michael Nielsen, kådner
beboer, inderste
beboer, inderste
beboer, inderste
beboer, inderste
beboer, inderste
- Nis Petersen, smed
- Søren Jensen, daglejer
beboer
beboer, daglejer
beboer
beboer
- Mathias Paulsen, boelsmand
- Nis Andersen, daglejer
- Jes Jensen, boelsmand
- Hans Jørgensen, boelsmand

48
28
73
39
33
74
76
44
29
35
40
66
39
54
65
35

46
75
40
27
44
54
24
40
36
43
35
39
33
46
48
59
90
37
43
41
28

5
34
5
1
2
8-6-2
9
10
9-7-2
10-7-3
30
-

7-3
7
2
1
4
7
10
6-8-5
16-9
17-4
15-7-2
-

21
21
27

32
23

-

3
1
2
3
2
5
2
2
2
2
1
4
3
2
6
6
4
2
1
3
7
8
2
4
___
244

sum =

Mårbæk:
- Jes Jessen, skrædder
- Peter Jespersen, boelsmand
- Jacob Paulsen, boelsmand
aftægtskone
- Peter Wind, boelsmand
aftægtskone

43
60
50
28
-

47
66
43
70
22
66

25
19-6
-

18-15-12-9
22
11-9
1
-

22
22
-

20
24
-

14
-

sum =

6
4
8
1
6
1
__
26

Terp:
- Peter Jensen, boelsmand
45
- Paul Jebsen, skrædder
44
aftægtskone
- Jep Hansen, boelsmand
60
beboer, inderste
beboer
- Friedrich Saldern, boelsmand 52
Hans Hansen, inderste
53
Andres Thomsen, inderste
30
Laus Nissen, inderste
60
- Peter Callesen, boelsmand
75
Thomas Christensen, inderste 38
- Jørgen Hansen, boelsmand
44
aftægtskone
beboer, kådner
beboer
- Christen Jebsen, skrædder
40
- Andreas Jessen, boelsmand
66
- Erich Ernstsen, smed
50
- Peter Tam (Toft), boelsmand 71
- Jørgen Petersen, boelsmand
27
- Rasmus Ovesen, boelsmand
41
- Wilken Nissen, boelsmand
70

48
30
64
54
47
47
38
38
72
45
37
28
70
40
70
25
50
55
19
26
50

11-7
7-4
11-5
5
16
1
5
1
3
20-10
3
14-11

9-2
9-6-2
20-12-1
13-11-8
11
32-12
11-8
3
2
11-18
16-7-6
1
18

45-21-18
50-28-24
27
30-25-21
42-27
29-28
30-27-25
40-17
27-25

25
27-26
23-22
24
19
24-23
-

21
19
18
-

syg kone
sum =

10
5
1
11
5
1
10
4
3
4
7
5
7
2
2
1
3
6
5
7
3
5
7
___
114
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Underskrevet af
Lorenz Kall, herredsfoged i Sdr. Rangstrup herred
Nicolaj Ratenburg, sognefoged
Paul Nissen, kirkeværge
Hans Møller, gårdmand.
Kilde:
• Folketællingen i Bedsted sogn 1769: C II 1, Sønder Rangstrup herred nr. 7. Landsarkivet i Aabenraa.
Oplysning:
• Der skal her gøres opmærksom på, at befolkningstallet på 244 + 26 + 114 = 384 kun udgør de hertugelige undersåtter i Bedsted
sogn. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at finde folketællingslisterne med de kongelige undersåtter.

Tidligere skomager i Amdrup og senere rebslager i Bedsted, Johan Jensen med sin hustru Amalie.
Johan Jensen blev født i Læk, syd for Tønder 17. okt. 1853, død 13. juni 1931. Han var søn af Jens
Thomas Jensen (1820-1877) og Anne Marie Neve (1824-1896).
Den 8. maj 1879 blev Johan Jensen gift første gang med Hanne Christine Clemmensen, født i
Bedsted 29. juli 1843, død 25. jan 1912 som datter af inderste i Bedsted, Hans Clemmensen (1812-)
og Anna Kirstine Beck (1810-1873). Efter hustruens død giftede Johan Jensen sig anden gang 11.
dec. 1914 med Amalie Christensen, født Lange 12. marts 1873. Hun stammede fra Øster Højst og
døde 26. juli 1950.
I hans to ægteskaber fødtes 3 børn: Anne Kjestine 1881-) blev gift med Peter Hansen i Mårbæk.
Jensine Marie 1883-)blev gift med Hans Andresen i Ravsted. Den yngste fra 2. ægteskab hed
Johannes, men han døde 2 timer gammel samme dag den 16. sept. 1916.
Billedet er fra omkring 1920 og taget i haven på deres bopæl, Tjørnevej 1, hvor de på deres gamle
dage boede i husets østende. Billedet er lånt af Peter Petersen, tidligere købmand i Bedsted.

Ejendomsbesiddere i Bedsted sogn 1876
Udgangspunktet for nedenstående liste er Bedsted sogns grundakter fra 1876. Heri nævnes
samtlige beboere af alle sognets ejendomme. Denne liste er sammenholdt med de samtidige
preussiske målebordsblade, hvor alle ejendommene er indtegnede. Enkelte ejendomme har dog ikke
kunnet stadfæstes præcist med en beboer og er derfor angivet med et spørgsmålstegn. Desuden er de
huse og gårde, der er opført efter 1876 ikke medtaget.
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De ejendomme, der eksisterede i grundakterne i 1876 er, såfremt de stadig eksisterer, videreført
til i dag med adresse, artikelnummer samt den nuværende besidders navn. Når den nuværende
besidder eller hans adresse ikke er nævnt skyldes det først og fremmest at bygningen i dag er
nedlagt.
Antallet af sognets ejendomme udgjorde i 1876: Bedsted 52, Terp 34, Gravlund 7, Mårbæk 9 og
Arndrup 14, i alt 116 ejendomme. Herfra skal dog trækkes kirken og sprøjtehuset. En samtidig
folketælling viser at sognet havde 630 indbyggere. Det betyder således, at der dengang boede 5½
personer i gennemsnit i hver ejendom.

Bedsted:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Kirken
Jørgen Paulsen Jørgensen
”Jordmoderhuset”
Niels Hansen Nielsen
Esther Marie Outzen
Peter Petersen
Christian Petersen
”Sprøjtehuset”
Paul Christensen Bossen
Christian Olufsen Toft
Hans Sørensen Møller
Hans Clemmensen
Degnehuset
Nicolaj Callesen
Præstegården
Jette Marie Schmidt
Jes Hansen Clemmensen
Peter Nissen Hansen
Jonas Gustavson
Andreas Jensen Langkjær
Fattiggården, Sivborg
Peder Nielsen Povelsen
Kynde Madsen
Andreas J. Haugaard
Peter Petersen Willadsen
Jørgen Jensen
Anne Cathrine Rhode
Peter A. Wintherfeldt
Johannes Rossen
Johannes Jessen Løbner
Nicolaj Ratenburg
Thomas H. Ratenburg
Conrad Asmussen
Martin Peter Jacobsen
Thomas Hansen
Søren Sørensen
Wilhelm Bøttner
Johan Peter Møller
Ulrich Wilhelm Lund
Lorenz Steinvig
Christian Damm

Kirkegade 12
Kirkegade 17
Kirkegade 10
Tjørnevej 1
Tjørnevej 2
Tjørnevej 4
Lundbyesvej 30
Kirkegade
Kirkegade 1
Sivkrovej 29
Sivkrovej 25
Sivkrovej 12
Sivkrovej 10
Sivkrovej 8
Sivkrovej 6
Sivkrovej 11
Sivkrovej 4

bl. 50
bl. 16

Kirken

Sivkrovej 2
Lundbyesvej
Lundbyesvej
Valmuevej 2
Visbjergvej
Haderslevvej
Sivkrovej
Sivkrovej 1
Sivkrovej
Sivkrovej 7
Sivkrovej 9
Snerlevej 2
Snerlevej
Rønnevej 1
Rønnevej 3
Snerlevej
Snerlevej
Snerlevej 5
Bjergvej 4
Bjergvej 13
Bjergvej 11
Bjergvej 15

bl. 35
bl. 8
bl. 30
bl. 9
bl. 48
bl. 28
bl. 6
bl. 13
Bd. 2, bl. 1
bl. 1
bl. 49
bl. 31
bl. 14
bl. 20
bl. 19
bl. 27
bl. 47
bl. 29
bl. 15
bl. 33
bl. 25
bl. 34
bl. 22
bl. 38
bl. 43
bl. 11
bl. 10
bl. 23
bl. 5
bl. 42
bl. 39
bl. 24
bl. 7
bl. 37
bl. 32
bl. 39

Else M. Sørensen
Kai Blok
Børge Nielsen
Erik Nielsen
Birger Jessen Hansen
”Den Gamle Brandstation”
Christen Knudsen
Birthe Filskov
John Wilkens
Arne Brodersen
Sparekassen m. fl.
Laust Oksen
Jan Christiansen
Niels Jørgen Gormsen
Margot Hansen m. fl.
Hans Nielsen

Jens Møller
”Et Plan huset”
Henry Mejeske
Svend Aage Jacobsen
Steen Gubi
Medert Thomsen
Cornelius Nissen
Hans V. Enemark
Lejf Haugaard
Peter Damgaard
Ole M. Damm
Ole D. Knudsen

990

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Hagen Iversen Jessen
Hans Nissen Terp
Peter Erichsen Haugaard
Niels Mathiesen Højrup

Bjergvej 19

bl. 36

Nuværende besidder

Bjergvej 21
Bjergvej 6

bl. 5
bl. 3

Georg Knudsen
Henrik Abrahamsen

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Peter C. Christiansen
Hans Hinrich Toft
Jørgen Clausen
Knud Hansen Schmidt
Niels Christensen Outzen
Marcus Gubi
Jes Hansen Christensen

Hellevadvej 18
Hejselvej 1
Hellevadvej 14
Hellevadvej 16
Hellevadvej 13
Hellevadvej 15
Hellevadvej 17

bl. 2
bl. 12
bl. 18
bl. 21
bl. 17
bl. 26
bl. 18

Lorenz Petersen
Emmertsen
Bent Haugaard
Mathias Knudsen
Ib Olsen
Albert A. Friis

Nederballevej 3
Nederballevej 4

bl. 1
bl. 3

Jürgen Meyer
Niels B. Jensen

Øster Terp:
1.
2.
3.
4.

Christine H. Hinrichsen
Mathias Chr. Brodersen
?
Hans Thomsen

bl. 19
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Eline Dorthea Clausen
Peter Nicolaj Outzen
Peter Nicolaj Outzen
?
?
Eskild Jessen Eskildsen
Skolen fra før 1884
?
Maren Jørgensen
Jens Peter Jensen
Peter Nicolaj Outzen
Jens Petersen Frey
Jep Hinrichsen
Johannes Hansen
Peter Petersen
”Æ fængsel”
Thomas Jacobsen
?
Andreas J. Graungaard
Margrethe Møller
Hans Beck Thomsen
Andreas Petersen
Thomas Hansen
Jacob Iversen
Hans Peter Hansen
Thomas Hansen Møller
Martin Nicolaj Madsen
Jacob Sørensen Kvajborg
Gert J. Schildt
Eskild Chr. Langelund

Nederballevej 2
Nederballevej
Overballevej 7
Overballevej
Overballevej 5
Overballevej 3
Overballevej
Overballevej
Visbjergvej 39
Nederballevej 1
Visbjergvej 30
Mårbækvej 4
Visbjergvej 22
Visbjergvej 18
Vestermarksvej 2
Vestermarksvej
Vestermarksvej 4
Nederballevej
Nederballevej
Nederballevej 10
Nederballevej
Nederballevej 8
Nederballevej 6
Visbjergvej 43
Visbjergvej 45
Visbjergvej 51
Visbjergvej 38
Mårbækvej 8
Ginegårdsvej 9
Ginegårdsvej 7

bl. 10
bl. 37
bl. 11

Kurth Hansen
Kaj Christensen

bl. 47
bl. 4
bl. 38

Carl J. Martensen
Bent Iversen

bl. 17
bl. 8
bl. 14
bl. 2
bl. 35
bl. 6
bl. 12

Erik Marcussen
Mike Dohrmann
Mathias Brodersen
Jens Peter Schrøder
Johannes Ulrich

bl. 7

Tage Lausten

bl. 15
bl. 20
bl. 19
bl. 18
bl. 16
bl. 25
bl. 21
bl. 9
bl. 40
bl. 34
bl. 13
bl. 41

Helge Jensen
Bent Thomsen
Poul Petersen
Johannes Møller
Ove N. Kristensen
Jens Chr. Møller
Lars Peter Stigsen
John Jensen/M. Brodersen

Mathias Brodersen
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Arndrup:
Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Arndrupgårdvej 3
Arndrupvej 2
Korskrovej 9
Arndrupgårdvej 4

Mathias Hansen
Flemming Paulsen
Henrik Johansen
Børge Jørgensen

Arndrupvej 4

bl. 6
bl. 8
bl. 19
bl. 9
bl. 11
bl. 10
bl. 18
bl. 20
bl. 17
bl. 24
bl. 5
bl. 21
bl. 13
bl. 12
bl. 14

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Anthoni Abrahamsen
Nis Peter Nissen
Martin Clemmensen
Frederik Peter Jørgensen
Claus Callesen Hansen
Peter Petersen Gram
Nis Hansen
Andreas J. N. Nissen
Thomas Hansen

Andreasmindevej 3
Andreasmindevej 4
Andreasmindevej 1
Andreasmindevej 2
Hellevadvej 9
Hellevadvej 11
Hellevadvej 8
Hellevadvej 10
Hellevadvej 12

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

Kaj Andersen
Lejf J. Hansen
Johannes Skriver
Andreas Hansen
Jørgen Berthelin
Holger Andersen

Andreasmindevej 9

bl. 2

1. Iver Chr. Petersen
2. Martin Hansen
3. Johan Peter Hansen
4AJørgen Nissen Andresen
4B Hans Andersen Hansen
5. Jørgen Nissen Andresen
6. Christian Hansen Lausen
7. Paul Paulsen
8. Christian Ehmsen
9. Hans Andersen
10. Hans Jepsen
11. Peter Chr. Fredensborg
12. Paul Chr. Wind
13. Jørgen Jørgensen
14. Hans Chr. Knudsen

Korskrovej 11
Korskrovej 15
Arndrupvej 1
Arndrupvej 3
Hejselvej 2
Hejselvej 6

Torben Christensen
Keld Hansen
Søren Pedersen
Bjarne Johannsen
Bernd Brinkmann
Peter Jørgensen

Mårbæk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9
15
10
13
7
11
3
6
4

Karl Sinn
Hanne & Kirsten Brodersen

Gravlund:
1. Hans Peter Duborg

Morten Ibsen
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Besidder i 1876

Adresse

Art. nr.

Nuværende besidder

Paul Petersen
Johan Chr. Frederiksen
Hans Nissen Lorentzen
Niels Lauritsen
Asmus Schmidt
Hans P. Jacobsen

Andreasmindevej 7
Andreasmindevej 5

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

Peter Jepsen
Bent Schrøder

Gravlundvej 3
Hellevadvej 6
Hellevadvej 5

1
8
5
14
16
12

Erik Schrøder
Henning Gad
Henry Andersen

Kilde:
Landsarkivet. Løgumkloster Visitatsprotokolarkiv C V 2: Bedsted sogns grundakter. Nr. 54
Königliche Preussishe Landes Aufnahme, Løgumkloster. Kort nr. 74 i målestoksforholdet 1: 25.000. 1876

Enggård i Terp
I 1909 blev Overballegård, med et jordtilliggende på omkring 70 ha, tilhørende gårdmand Eskild
Jessen Eskildsen og Anna Catharina Madsen, delt mellem to af deres sønner: Mathias og Hans
Eskildsen. Mathias Eskildsen overtog fødegården i Terp og om denne gårds historie kan der læses
mere side 961-71.

Luftfoto af Enggård, Visbjergvej 16, taget fra sydøst i 1950-erne af flyfotograf, Sylvest Jensen,
Hillerød. Billedet er lånt af Anne Cathrine Møller, Bedsted.

Hans Eskildsen, derimod, byggede samme år en helt ny trelænget gård med et fritliggende
stuehus på adressen Visbjergvej 16 og som han gav navnet ”Enggård”. Med sig til det nye sted fik
han halvdelen af den fædrene gårds jordtilliggende. Arealet udgjorde i alt 35,2461 ha, og var jorde,
der i forvejen var beliggende i den vestlige del af Terp.
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Hans Eskildsen blev født i Terp 16. sept. 1881 og den 26. feb. 1909 blev han gift med Johanne
Mathie Brodersen, født 17. jan. 1886, en datter af gårdmand og kommuneforstander i Terp, Peter
Chr. Brodersen og hustru, Marie Kjestine Jacobsen. (Se billedet af familien, side 966).

Den nyopførte gård, “Enggård” vest for Terp fra 1909. Gården blev dette år opført af Johanne
og Hans Eskildsen. Hans Eskildsen fik halvdelen af forældrenes jordtilliggende med sig til den
nye gård.
Ude på vejen (Visbjergvej) og midt i billedet ses gårdens ejere, Johanne og Hans Eskildsen.
Personen længere til højre i billedet er ikke identificeret.
Billedet er taget omkring 1910 af A. Juul, Flensborg, og er lånt af Anne Luise og Eskild
Eskildsen, Enggård, nu bosat i Løgumkloster.

Som ung havde Hans Eskildsen to gange været på højskole. I 1900-01 i Lyngby og i 1903-04 i
Ollerup. Senere måtte han dog også med i Første Verdenskrig. Fra 1920 til 1944 var han medlem af
Bedsted sogneråd, hvoraf han i nogle perioder var rådets næstformand. Gennem alle år fra 1909 til
hans død var han Sprogforeningens tillidsmand i Bedsted sogn. Fra 1920-38 var han desuden
medlem af skolekommissionen i Øster Terp. Han var ligeledes med i bestyrelsen i Løgumkloster
Landboforening samt formand for afvandingsselskabet i Bedsted sogn. I kirkelig henseende hører
familien Eskildsen til Frimenigheden i Bovlund.
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Gårdmand på Enggård i Terp fra 1909-46, Hans Eskildsen og hustruen, Johanne Eskildsen.
Hans Eskildsen blev født i Terp 16. sept. 1881, død 69 år gammel 31. maj 1951, søn af gårdmand
i Terp, Eskild Jessen Eskildsen (1844-1910) og Anne Catharina Madsen (1848-1916).
Den 26. feb. 1909 blev Hans Eskildsen gift med Johanne Mathie Brodersen, født i Terp 17. jan.
1886, død 59 år gammel 8. juli 1945, datter af gårdmand og kommuneforstander i Terp, Peter Chr.
Brodersen (1856-1906) og Marie Kjestine Jacobsen (1861-1950).
I ægteskabet fødtes 7 børn: Peter (1909-), husmand i Bjerndrup fra 1944 og gift med Gudrun
Abildgaard. Anne Cathrine (1910-), gift i 1937 med Hans Møller fra Brede Mølle. De havde fra
1948-90 en gård i Visbjerg. Eskild (1912-) overtog gården efter forældrene. Marie Kjestine (1914-),
gift med Frede Lassen fra Sjælland, var gårdmand i Landeby fra 1947. Harald (1918-) blev
gårdmand i Visbjerg fra 1946 og var gift med Amalie Bergholdt fra Arrild. Johannes (1920-1994),
var smed i Løgumkloster og gift med Margrethe Thomsen. Den yngste var Svend (1924-), senere
pedel ved Nybøl Skole på Sundeved og gift i 1952 med Inger Marie Luff.
Billedet er taget af H. Nedell, Storegade i Aabenraa omkring 1909 og lånt af Anne Cathrine Møller,
født Eskildsen, Sivkrovej i Bedsted.

I bogen om danske landmænd fra 1932 fremgår det, at gårdmand Hans Eskildsen i Terp i det
nævnte år da havde en besætning på i alt 6 heste, 16 køer, 26 stk. ungkvæg og 40 svin.
Hans Eskildsen var meget dansksindet, og det var ham derfor en stor glæde, da forsamlingshuset i
1937 blev opført. I ægteskabet fødtes 7 børn:
Af børnene blev det Eskild, der i 1946 overtog gården efter forældrene. Samme år blev han gift
med Anne Luise Luff, en datter af gårdmand i Gravlund, Peter Jensen Luff og Marie Clausen.
Også Eskild Eskildsen var en dygtig og foretagsom landmand. I 12 år var han derudover medlem
af Bedsted sogneråd, samt medlem af skolekommissionen i Øster Terp igennem mange år. I en
årrække var han ligeledes kommunens vurderingsmand for ejendomme samt tillidsmand for Alm.
Brand.
I ægteskabet med Anne Luise Luff fødtes 4 børn: Johanne bor i Løgumkloster, hvor hun er ansat
ved kommunen. Hun er gift med snedker, Carsten Tygesen. Hans overtog i 1980 Enggård efter sine
forældre. Else Marie er gift med Svend Erik Danielsen og er bosat i Aabenraa, mens den yngste,
Ruth bor sammen med Jack Bülow Nissen og er ligeledes bosat i Aabenraa.
Hans Eskildsen overtog som før nævnt gården efter forældrene i 1980. Samtidigt flyttede hans
forældre til Løgumkloster på aftægt, hvor de bor i Mølleparken 115.
Hans Eskildsen blev født 28. okt. 1949, og den 19. juli 1986 blev han gift med Birthe Warnecke,
født 22. marts 1952, en datter af Hans Chr. Warnecke (1923-) og Johanne Autzen (1924-) i Tråsbøl.
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I dag er gårdens jordtilliggender på i alt 49 ha, hvoraf de 8 ha er tilkøbt. Desuden har Hans
Eskildsen 8,6 ha i forpagtning. Kvægstalden blev i 1975 omdannet til løsstalddrift, og svinestalden
blev i årene 1970-80 omdannet til kalvestald. I 1979 lod de opføre en ny stor lade og i 1986 et
maskinhus vest for gården. En gylletank blev opført i 1993.
Hustruen, Birthe Eskildsen har siden 1987 været ansat som lærer ved Bedsted skole. I ægteskabet
er der to børn: Mette (1988-) og Søren (1995-).

Gårdmand på Enggård i Terp fra 1946-1980, Eskild Eskildsen og hustruen, Anne Luise
Eskildsen med deres to ældste børn.
Eskild Eskildsen blev født i Terp 19. dec. 1912, søn af gårdmand på Enggård, Hans Eskildsen
(1881-1951) og Johanne Mathie Brodersen (1886-1945).
Den 29. marts 1946 blev Eskild Eskildsen gift med Anne Luise Luff, født 8. aug. 1924 i Øster
Højst, datter af købmand og senere gårdmand i Gravlund, Peter Jensen Luff (1895-1978) og
Marie Clausen (1897-1972).
I ægteskabet fødtes 4 børn: Johanne (1947-), Hans (1949-), Else Marie (1952-), og Ruth (1958). Billedet er fra begyndelsen af 1950-erne og lånt af Eskild Eskildsen, Mølleparken 115,
Løgumkloster.

Kilde:
• “Danske Landmænd og deres indsats”. Aabenraa amt 1932. Heri om Hans Eskildsen side 462.
• “Sprogforeningens Almanak 1951”. Heri side 81 findes en nekrolog over Hans Eskildsen.
• Anne Cathrine Møller og Hans Eskildsen i Bedsted og Terp samt Eskild Eskildsen, Løgumkloster:
Oplysninger om familien samt lån af billeder.

Bedsted Kro
I 1901-02 blev der opført en helt ny kro i Bedsted, på hjørnet af Kirkegade og Lundbyesvej på
adressen, Lundbyesvej 15. Det var kromand Mikkel Hybschmann, der lod den opføre. Han var i
forvejen byens kromand. Det havde han været siden han i 1877 giftede sin til kroen ved at ægte
Maren Mathie Outzen, en datter af den tidligere kromand, Peter Lorenzen Outzen. Kroen lå den
gang på adressen, Tjørnevej 2.
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Aabenraa amtsbaner var i færd med at anlægge skinner gennem Bedsted på ruten fra Aabenraa til
Løgumkloster, og da, samtidig gæstgiveriet lå dårlig placeret, samt at bygningerne på Tjørnevej var
forældede, indvilgede Mikkel Hybschmann gratis at stille jord til rådighed samt for egne midler at
opføre en ny krobygning længere nordpå i toften. Kroen skulle så samtidig fungere som station for
amtsbanen. Hans iver efter at flytte kroen hang antageligt også sammen med, at han var interesseret
i at forhindre, at andre skulle få bevillingen i stedet for.
Men hvem var disse krofolk på Tjørnevej.- I mindst 100 år havde der her været kroeri.

Mathias Paulsen var både gårdmand og kromand i Bedsted i 1700-tallet, og så ”på præstens
grund”, siges det. Gården var en 3/8 plov gård. Om grunden på Tjørnevej var præstens eller om
kroen den gang lå et helt andet sted i byen skal være usagt. Men i hvert fald hans sønnesøn af
samme navn, Mathias Paulsen boede på Tjørnevej. Han var dog kun kromand i kort tid, idet han
døde ugift og ”af en svaghed i maven”.
Der blev herefter udfærdiget et arveforlig samt en overladelses og overtagelseskontrakt mellem
det tidligere kroægtepar på deres afdøde søns vegne og deres efterlevende 4 børn. Det blev heri
bestemt, at kroen skulle drives videre af Elsabe Maria Paulsen og hendes tilkommende brudgom,
Peter Lorenzen Outzen fra Bovlund. De skulle overtage ejendommen med alt tilbehør, såsom
bygninger og landerier med samtlige kreaturer, avlsredskaber, udsæd og indavling, mobilier, ind- og
udbo samt vedhæftede friheder og rettigheder, men også dens tyngder og byrder: Kort sagt hele den
afdøde brors efterladte bo for den fastsatte sum af 4100 mark courant eller 2186 rigsbankdaler.
Samme år den 12. juli 1844 blev Elspe Marie Paulsen (1819-1848) og Peter Lorenzen Outzen
gift. Han var fra Bovlund og søn af Jes Peter Nissen og Hanne Christine Outzen, men da hans
hustru allerede efter kun 4 års ægteskab døde, giftede enkemanden sig 2. gang 28. juni 1850 med
den afdødes ældre søster, Esther Marie Paulsen (1809-1890).
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Peter Lorenzen Outzen og Esther Marie Paulsens datter, Maren Mathie Outzen (1853-1905) blev
den 19. apr. 1877 gift med Mikkel Hybschmann. Han stammede fra Allerup ved Toftlund, og var
søn af gårdmand Peter Tode Hybschmann og hustruen, Anne Margrethe Schmidt.

Luftfoto af ”Den gamle kro”, Tjørnevej 2 i Bedsted, der blev benyttet til formålet indtil 1902. Det var
Mikkel Hybschmann og Maren Mathie Outzen, der ejede kroen. Samme år flyttede de nu kroen hen til
krydset ved Lundbyesvej og Kirkegade.
I stedet flyttede malermester Hans Peter Nielsen ind i den store og rummelige gamle bygning. I dag
bebos huset af Yrsa og Børge K. Nielsen.
Billedet, set fra sydvest er taget i 1950-erne og lånt 1995 af malermester i Bedsted, Niels Mastrup.

Der gik nu 24 år, året var 1901 og der skulle nu anlægges en amtsbane gennem Bedsted sogn.
Den gamle krobygning på Tjørnevej trængte til at blive udvidet og renoveret. Mikkel Hybschmann
besluttede da i stedet at bygge en helt ny kombineret kro- og stationsbygning for at være på forkant
med de nye tider. Det blev en rødstensbygning i to etager og i tidens særprægede tyske stil.
Mikkel Hybschmann kom dog imidlertid så sent i gang med nybyggeriet, at den nye kro endnu
ikke stod færdig ved banens åbning i 1901, hvorfor han måtte passe sine forretninger som stationsbestyrer fra den gamle kro, hvilket pådrog ham en reprimande fra baneledelsen, der forlangte, at han
hurtigst muligt skulle flytte sit billetsalg til den nye station.
Opførelsen af kroen blev nu fremskyndet og i foråret 1902 stod den nye og store stations- og
krobygning færdig. Den var hermed en af de allerstørste stationsbygninger langs hele banen. Den
var udstyret med bl.a. 2 ventesale og billetsalg. Endvidere var der værelser for rejsende og i den
østlige ende af bygningen blev der indrettet en mindre købmandsbutik.
Årslønnen for stationsbestyreren blev af baneledelsen fastsat til 150 mark, hvilket nok var lidt i
underkanten af, hvad en station af Bedsteds størrelse kunne give Mikkel Hybschmann af arbejde.
Stationen havde i de første år ca. 8000 afgående rejsende pr. år. Tallet faldt dog stærkt under
Verdenskrigen og var i 1917/18 faldet til omkring 1000 rejsende. Godstrafikken var betydelig med
ca. 1000 tons årligt ankomst - og afsendt gods.
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Kromand i Bedsted fra 1877-1910, Mikkel Hybschmann og hustruen, Maren Mathie Outzen.
Mikkel Hybschmann blev født i Allerup ved Toftlund den 23. nov. 1849, søn af gårdmand i Allerup, Peter
Tode Hybschmann (1822-1892) og Anne Margrethe Schmidt (1827-1913).
Den 19. apr. 1877 blev han gift i Bedsted kirke med Maren Mathie Outzen, født 24. marts 1853, og datter af
kromand i Bedsted, Peter Lorenzen Outzen (1816-1871) og Esther Marie Paulsen (1809-1890).
I deres ægteskab fødtes 6 børn: Peter (1878-) blev gårdmand i Visbjerg og var gift med Bothilde Eskildsen.
Hans Peter (1880-) blev købmand i Bedsted og var her gift med Cathrine Enemark. Lorentz (1883-) blev
gårdmand i Mårbæk, senere i Korup. Han var gift med Marie Calle. Ernst (1888-) blev postmester i Bedsted
og var gift med Bothilde Hansen. De to yngste børn var Anne Margrethe og Georg. Pigen døde få timer efter
fødslen den 2. okt. 1891, mens Georg (1895-) døde ca. to måneder gammel den 28. juni 1895.
Mikkel Hybschmann døde i Bedsted 11. feb. 1941 i en alder af 91 år. Hans hustru, Maren Mathie Outzen
døde 52 år gammel den 13. dec. 1905.
Billedet er fra 1870-erne eller 80-erne og lånt af barnebarnet, Kaj Hybschmann, Søparken 127 i Rødekro.

At der måske også var liv og glade dage i kroen, kan måske bevidnes af efterfølgende lille digt,
hentet fra SOLNYT nr. 11 i 1992, skrevet af en af beboerne på Solgården, Tinne Møller:
Vil du med til Bedsted Kro,
der, hvor Maren og Mikkel bor,
der er liv og lystighed,
der går solen aldrig ned.

I 1910 opgav Mikkel Hybschmann hvervet og solgte kroen til gårdmand, Johannes Johannsen.
Han var gårdmand i byens nordlige bydel. Han solgte gården for herefter helt at hellige sig hvervet
som kromand og stationsbestyrer. I aftalen vedrørende overtagelsen forlangte Johannsen, at Mikkel
Hybschmann ikke måtte fortsætte med høkeri andetsteds i Bedsted, men kun kort tid efter omgik
han alligevel denne aftale ved at lade den nye landbrugsejendom, Kirkegade 13 opføre og udstyre
med en købmandsbutik, blot i hans søns, Hans Peter Thode Hybschmanns, navn.
Udover at passe både kroen og stationen var Johannes Johannsen også blevet valgt til
kommuneforstander i Gemeinde, Bedsted, men allerede efter få års forløb, omkring 1915, opgav
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han det hele og flyttede fra sognet, først til Toftlund og senere til Augustenborg. Johannes
Johannsen var præstesøn fra Uge og meget tysksindet, men alligevel fortælles det, at hans
yndlingsmelodi var ”Den gang jeg drog af sted”, som han ofte gik og fløjtede. (Se mere om
Johannes Johansen side 343-46).
En tid herefter var det nu bygmester, Johan Møller, der var kromand. Efter genforeningen
stoppede også han arbejdet på Bedsted Station og gav sig nu udelukkende af med at bygge huse. For
eksempel var det ham, der i årene 1921-25 byggede de 3 huse, der ligger lige øst for kirken. En tid
lang boede han og familien selv i huset, ”Gloria”, Kirkegade 23.

Luftfoto af Bedsted Kro på adressen Lundbyesvej 15. Kroen blev opført i 1902 på foranledning
af Maren Mathie og Mikkel Hybschmann. Efter genforeningen blev bygningen overtaget af
Cathrine og Georg Knudsen, der satte en stopper med udskænkning af stærke drikke. Billedet
er set fra syd og taget i 1950-erne og lånt af Rie Knudsen, Bedsted

Kroen blev nu i stedet overtaget af Georg Knudsen. I 1921 blev han samtidig valgt til sognets
første sognerådsformand, et hverv han bestred i 30 år frem til 1950, hvor han da blev afløst af
Andreas Haugaard. Lokalet, hvor købmandsbutikken tidligere havde været, blev nu i stedet indrettet
til sognerådskontor.
Georg Knudsen var meget missionsk og ved at købe kroen kunne han også effektivt styre
udskænkningen af stærke drikke i byen, ved langsomt at nedtrappe den, indtil kroen blev helt
tørlagt, hvilket også var hans mål ved overtagelsen. Da amtsbanen i 1926 blev nedlagt og dermed
ophørte som stationsbygning, ophørte også samtidig al udskænkning af stærke drikke.
Efter Georg Knudsens død i 1953 boede først enken, Cathrine Marie Hansen nogle år i kroen, til
omkring 1971, hvorefter sønnen, August Knudsen og hustruen, Meta Marie (Rie) flyttede ind. De
havde i mange år drevet et gårdbrug på Bedsted Bjerg, som de samtidig overdrog til deres søn og
svigerdatter, Else Marie og Georg Knudsen.
I 1975 døde August Knudsen, og nogle år senere, omkring 1983, solgte enken, Rie Knudsen
kroen og købte i stedet et nyere parcelhus på Lindevej.
I 1997 indgik den gamle kro sammen med flere andre gamle huse i byen i et byfornyelsesprojekt.
Krobygningen var da meget nedslidt, mangelfuld indrettet og utidssvarende. Der var to lejligheder i
bygningen med et samlet boligareal på 310 m², og en tilhørende ladebygning på 174 m². Da den
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store ejendom var karakteristisk i bybilledet, og samtidig rummede historiske og kulturhistoriske
værdier, mente man i byfornyelsesudvalget, at kroen var bevaringsværdig. Staldbygningen,
derimod, var meget forfalden og skulle nedrives, mens krobygningen skulle renoveres og omdannes
til 5 ejerlejligheder ved bl. a. at inddrage en del af det tidligere uudnyttede tagrum. I foråret 1999
var renoveringen tilendebragt.
Hovedbygningen er som sådan blevet bevaret, men virker noget klodset uden den tidligere
krolade. - Jeg kunne dog godt forestille mig at et par af de cementpudsede plader i bygningens
sydside blev genopmalet med de oprindelige tekster, som fx: ”Bedsted Løgum” og ”Apenrade
41,3 km”, der henviser til amtsbanens navn samt den daværende banelinies afstand fra Aabenraa.
Kilde:
• L. H. Hansen: "Aabenraa Amts Jernbaner 1899-1926". 1982. (Angående kroen i Bedsted, side 169-70).
• ”Solnyt” - Nyhedsorgan for Solgården, nr. 11, 1992. (Heri digtet om Bedsted Kro skrevet af Tinne Møller)
• Overladelses- og overtagelseskontrakt af 22. feb. 1844. Dokumentet er lånt af malermester i Bedsted, Niels Mastrup.
• Oplysning: Læs også om Johannes Johannsen side 345-46, samt om kroen som stationsbygning side 196-98.

Kirkestatistik 1838
I tiårsperioden 1829-38 blev der i Bedsted sogn årligt i gennemsnit født 13,4 børn, 18,5 personer
døde og 10,4 personer blev viet. Der døde således, i de nævnte 10 år, 51 personer flere end der blev
født.
Kilde:
• N.H.A. Jensen: ”Versuch einer Kirchliches Statistik des Herzogthum Schlesvig”. 1840-41. Angående
statistiske oplysninger fra Bedsted sogn, side 289.

Paulsens vognmandsfirma
I 1949 startede Paul Paulsen som lastbilchauffør for vognmand og bygmester i Bedsted, Thomas
Sølbeck. Han var da kun 23 år gammel, født i Mårbæk som søn af landmand Peter Vilhelm Paulsen
og Mette Jensen.
Udover Thomas Sølbeck var der i årene omkring 1950 kun tre andre vognmænd i sognet: Nis
Sandholdt, Hans Jørgensen og Svend Holger Hansen, alle Bedsted. De baserede alle deres
udkomme med lokal transportkørsel, bl.a. i forbindelse med bygning af vejanlæg og asfaltering af
Bedsteds gader i begyndelsen af 1950-erne. Desuden havde Nis Sandholdt også kørsel af svin og
kreaturer til slagteriet i Aabenraa.
I 1953 ønskede Nis Sandholdt at stoppe, og han tilbød da Paul Paulsen at købe hans ene lastbil.
Handelen gik i orden og den 1. februar 1953 var Paul Paulsen ejer af sit eget lille vognmandsfirma,
bestående af l lastbil, og som han selv kørte. Med lastbilen overtog Paul Paulsen også kørslen til
slagteriet i Aabenraa. Næsten alt skulle dengang læsses med skovl, og det var ofte et hårdt fysisk
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arbejde. De eneste pauser man havde, var når man havde læsset bilen med ca. 2 m3, kørslen frem til
bestemmelsesstedet.
Det varede dog ikke længe før Paul Paulsen udskiftede den gamle lastbil med en helt ny af
mærket Beeford, en benzindrevet bil, der som ny kostede 20.000 kr.

Paul Paulsens første diesel-lastbil, en Beeford med tippelad købt i 1958. Han sidder selv i
førerhuset i færd med at tippe en vognladning sand af i forbindelse med vejarbejdet på den nye
Gravlundvej. Bilen vender næsen mod Gravlund. I baggrunden til venstre ses Frende Abilds
gård (i dag Jørn Larsen) og noget af Tannenhof Skov.
Billedet er fra 1958 og er lånt af Paul Paulsen, Bedsted.

Blot to år senere, i 1955, købte Paul Paulsen lastbil nr 2. Han og hustruen, Stinne havde startet
deres firma i lejede lokaler i den gamle kro, Lundbyesvej 15, men rammerne her blev efterhånden
for små. De lod derfor i 1958 et helt nyt parcelhus opføre på adressen, Kirkegade 5, der lå lige over
for kroen. Herfra voksede deres vognmandsfirma i årene fremover sig stadig større og større.
I 1958 fik Paul Paulsen også den første dieselbil med tippelad. Det var en stor lettelse i forhold til
tidligere, og bilen blev straks indsat ved projekteringen af de nye vejanlæg i sognets vestlige del. De
veje, der senere fik navnene Ginegårdsvej og Gravlundvej.
Samtidig fik Paul Paulsen fast transport af svin og kreaturer til slagteriet i Aabenraa. Disse
kørsler gav en god sideindtægt, men som dog udhuledes efterhånden som inflationen stod på. Paul
Paulsen måtte derfor også have prisen sat op. Det skete ved en meddelelse i avisen i 1965, hvor han
offentliggjorde, at, på grund af stigende omkostninger blev han derfor nødsaget til at forhøje prisen
for kørsel af kreaturer til eksportmarkedet i Aabenraa. Prisen for transport var herefter 14 kr. for
voksne dyr og 10 kr. for kalve. Indtil begyndelsen af 1970-erne var denne kreaturkørsel det
væsentligste fundament i forretningen, sideløbende med andre lokale transporter.
Fra den 27. feb. 1972 fik Paul Paulsen kontrakt på fast transport af sten fra “De Forenede
Teglværker” i Egernsund til forskellige destinationer i Nordjylland, og hurtigt blev denne kørsel
udgangspunktet for en langt mere omfattende virksomhed, der var baseret på transporter mellem
flere landsdele. Returlasterne fra Nordjylland bestod af cement, kalk og trælast, der skulle køres til
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byggefirmaer i hele det sydlige Jylland. Desuden havde firmaet transport af korn og foderstoffer for
Øster Højst Korn samt kørsel af jernvarer fra Ribe Stålværks Tønderafdeling til hele Jylland og Fyn.
I 1960-erne kørte det hurtigt voksende vognmandsfirma i en årrække med grus fra sønderjyske
grusgrave til Tyskland samt med olie fra tanklagre i Fredericia til depoter i hele Sønderjylland.

To generationer Paulsen foran firmaets mange lastvognstog. De unge er fra venstre, Ketty og Villy
Paulsen, der i 1990 tog over efter Stinne og Paul Paulsen, der ses til højre i billedet.
Paul Jensen Paulsen blev født i Mårbæk 7. juli 1926, søn af gårdmand i Mårbæk, Peter Wilhelm
Paulsen (1902-1987) og hustru Mette Jensen (1900-1958).
Den 18. aug. 1950 blev Paul Paulsen gift i Issenvad kirke med Kirstine (Stinne) Poulsen, født i
Vildbjerg ved Herning 20. jan. 1928, datter af landmand i Lille Nørlund ved Ikast, Mads Viggo
Poulsen (1896-1983) og hustru Kirstine Jørgensen (1901-1967).
Udover pasningen af sit firma sad Paul Paulsen i 16 år fra 1962-1978 i Bedsted Sogns
Menighedsråd. Desuden har han siden 1993 været formand for Solgårdens Vennekreds.
I ægteskabet fødtes 3 børn: Villy (1951-), der siden 1. jan. 1990 er ejer af vognmandsfirmaet. Merete
(1955-) er sygeplejerske i Haderslev og blev 25. nov. 1977 gift i Bedsted kirke med Bent Brødsgaard
Hansen, søn af Andrea og Hans Peter Hansen, Bjørnholm i Agerskov sogn. Den yngste er Boye
(1957-). Han er chauffør ved DSB i Sønderborg med bopæl i Broager. Han blev 14. juni 1986 gift i
Bevtoft kirke med Inga Schmidt, datter af Ingrid og Paul Schmidt, Strandelhjørn.
Villy Lysgaard Paulsen blev født i Bedsted 19. nov. 1951. Den 18. feb. 1978 blev han gift i Hjordkær
kirke med Ketty Petersen, født 7. marts 1955, datter af Hans Petersen og Ane Petrea Lützen i
Kassø.
I ægteskabet fødtes 4 børn: Malene (1979-) og Jacob (1982-), Dorthe (1990-) og Thomas (1992-).
Billedet er taget af Jydske Vestkystens fotograf i forbindelse med generationsskiftet i januar 1990 og
lånt af Stinne og Paul Paulsen, Bedsted.

Mange af disse regionale transporter er stadig på firmaets hænder, men de lokale transporter
indgår dog stadig i virksomhedens fragtkørsel. Disse er dog nu om stunder mere af speciel karakter.
Flere af lastbilerne har derfor i dag af samme grund en påmonteret kran. Man kan derfor indenfor
firmaets regi nu også rejse byggeelementer, og for smedeforretningen BE-LØ i Bedsted og andre
firmaer i omegnen har Paulsen også en del transport med stålbuer til staldbyggeri, ligesom man
også fragter og opstiller siloelementer for et firma i Agerskov.
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Om lørdagen efter endt kørsel plejede Stinne Paulsen altid at servere kaffe og creamsnitter til
chaufførerne, når de var færdige med at gøre deres lastbiler rene og klar til nye kørsler mandag
morgen. Bilerne fyldte således godt op i Kirkegade, ja ofte kunne man se lastbilerne i en lang
række, der nåede helt ned til Sivkrovej. Efter vask og klargøring blev de gerne linet op på én række
til parade, så man kunne tælle hvor mange vogntræk firmaet nu var i besiddelse af.

Firmaet Paul Paulsens bilpark i 1971 ved bopælen, Kirkegade 5. Vognparken bestod da af 4 biler, 2
almindelige, 1 tankvogn samt 1 vogn speciel til brug for svine- og kreaturkørsel. Alle er af mærket
Scania Vabis De fire biler er klargjorte og stillet op på række til søndagsparade og til den kommende
uges kørsel.
Billedet er fra 1971 og lånt af Stinne og Paul Paulsen i maj 1997.

I 1972 blev den første lastbil med kran anskaffet. I 1978 havde firmaet 5 vogntræk, og blandt de
chauffører, der igennem mange år var ansat i firmaet, kan nævnes: Ole Damm, Lenhardt
Christiansen, Victor Petersen og Viggo Petersen.
I 1980 indgik sønnen, Villy Paulsen i firmaet som kompagnon ved at overtage den ene halvpart.
Det betød, at der måtte laves ny skiltning over bilernes førerhus. Der kom nu til at stå: "Paul
Paulsen & søn I/S". Desuden har der også på mange af bilerne med store typer stået skrevet:
“BEDSTED LØ”. Denne skiltning har også i høj grad været med til at gøre byen landskendt. I det
hele taget er der ingen, der på denne måde har reklameret så effektivt for Bedsted end Paulsens
vognmandsfirma.
Der var i 1980 ansat 5 chauffører i firmaet, og selv varetog Paul Paulsen koordineringen af de 5
store vogntræk fra sit kontor i husets kælder. Samtlige lastbiler var fra nu af også med anhænger, og
alle af mærket: Scandia. - I 1987 fik firmaet den første olietankbil.
I 1988 blev det nødvendigt at flytte firmaet, da de mange lastbiler med anhængertræk på det
nærmeste helt kunne blokere al den øvrige trafik i Kirkegade. Firmaet flyttede den 25. april 1988 til
Nørrevirke 3, der lå i det nye industriområde i Bedsteds vestlige bydel. Også familien Paulsen
junior bor her. Villy Lysgaard Paulsen blev født i Bedsted den 19. nov. 1951, og den 18. feb. 1978
blev han gift i Hjordkær kirke med Ketty Petersen fra Kassø.
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Vognparken på Nørrevirke, som den så ud i 1990 ved generationsskiftet. Også her er alle bilerne (7 i alt)
linet op og klargjorte. Seks af bilerne er af mærket Scania, mens den første fra højre er en Volvo. I dag
er det omvendt, idet samtlige lastbiler, på nær én, er af mærket Volvo.
Billedet er taget af Jydske Vestkystens fotograf i 1990 og lånt af Stinne og Paul Paulsen, Bedsted.

Den 2. jan. 1990 overtog han hele virksomheden. Ved overtagelsen rådede firmaet over 7 store
vogntræk. I alt 300 mennesker mødte frem i forsamlingshuset, hvor den officielle overtagelse af
forældrenes firma blev markeret.
I dag hører Paulsens vognmandsforretning til blandt de største i Sønderjylland. Antallet af
vogntræk i dag er på i alt 11, og alle er på nær en af mærket Volvo.
Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer”, ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af
Landsbykommissionen 1980. Heri om Paul Paulsens vognmandsfirma side 394, skrevet af Gudrun
Gormsen.
• Stinne og Paul Paulsen, Bedsted: Oplysninger fra samtale af 1997, samt lån af diverse avisudklip og
billeder.
Oplysning:
• En moderne lastbil med anhænger rummer mellem 28 og 32 tons, 12 tons på forvognen og ca. 18 tons på
”hængeren”. Prisen for et vogntræk og kran er i dag ca. 1,6 mio. kr. Villy Paulsen har kran på 6 af
vognene, der er i størrelsesordenen 14 - 32 tons. En kran til et træk koster alene ca. 300.000 kr.

1007

Madsens Elforretning
I august 1965 åbnede en helt ny forretning i Bedsted, en El forretning på adressen, Tulipanvej 2.
Det var elektriker Hans Madsen, Agerskov, der lod huset bygge, og indrettede her en filial af sit elinstallationsfirma i Agerskov. Han gjorde det på et tidspunkt, hvor rationaliseringer i grossistleddet
inden for faget var ved at slå igennem. Han kunne nu indkøbe større varemængder og derved opnå
kvantumsrabat. Grundlaget i forretningen var dog ikke så meget handelen med el artikler m.v. som
installationsarbejdet og salg af hårde hvidevarer.
Den første forretningsbestyrer i Bedsted var Egon Dahl. Han blev dog allerede året efter i 1966
afløst af Oluf Jensen, der var bestyrer til 1969. Herefter fik Hans Madsen nu en af sine svende,
Harry Lund og hans hustru, Edith Dam til at flytte til Bedsted, som bestyrere. Harry Lund skulle
udføre de fagmæssige opgaver for Hans Madsen, mens Edith skulle passe butikken.
Harry Lunds arbejdsområde var hele Bedsted sogn samt de tilstødende landdistrikter mod vest,
syd og øst, og arbejdet omfattede opstilling af oliefyr og vandpumper, indlægning af el
installationer i boliger og stalde, etablering af elvarme samt almindelige reparationsarbejder.
I forretningen på Tulipanvej blev der handlet med hårde hvidevarer, såsom vaskemaskiner,
komfurer, køleskabe og frysere. Desuden mange forskellige typer af lamper, gryder, elektriske
køkkenartikler samt pærer, ledninger, sikringer osv. Harry Lund bestemte selv varelagerets
sammensætning, da han kendte kunderne og deres ønsker bedst. Varelagret var meget
forskelligartet, da det var nødvendigt at have det samme udbud som i byerne, for at drive forretning
i Bedsted. Derimod havde man fx ikke flere af samme slags lamper på lager.

Elforretningen på Tulipanvej fungerede som sådan i årene fra 1965 til 1986. Man ser et
fyldt butiksvindue med mange forskellige lampetyper samt diverse elektriske artikler.
Over døren og vinduet til butikken ses reklameskilte for Pope og Atlas.
Billedet er taget omkring 1980 af H. Haugaard.

På trods af, at der også var elforretninger og installatører i Øster Højst, Ravsted og Hellevad samt
i Løgumkloster, gik forretningen i Bedsted godt. Ved samkøringen med moderfirmaet i Agerskov
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var driften meget rationel. Desuden startede forretningen i Bedsted også i en periode, hvor den
tekniske mekanisering og automatisering inden for landbruget og nyt boligbyggeri samt ændringer
og udskiftninger i boligudstyr og teknisk udstyr i hjemmene for alvor kom i gang på landet.
Harry Lund installerede i den tid en hel del fodrings- og udmugningssystemer i stalde, og på
grund af den gode service han ydede sine kunder med gratis installering af vaskemaskiner,
komfurer og lignende, kunne han konkurrere med de større firmaer i de større byer.

Harry Lund og hustruen Edith Dam fotograferet under en ferietur sydpå.
Harry Lund blev født i Agerskov 26. maj 1945, søn af vejarbejdsmand i Agerskov, Antoni Lund
og Anne Bothilde Schmidt
Den 16. okt. 1965 blev han gift i Skærbæk med Edith Kirstine Dam, født 18. aug. 1945, datter af
Thomas Dam og Petrea Kulmbach i Skærbæk
I ægteskabet fødtes 3 børn: Jørn (1966-) er bosat i Aabenraa, Dorthe (1969-) i Toftlund og
Bente (1973-) i Århus.
Billedet er lånt af Edith og Harry Lund i 1999.

I 1986 lukkede forretningen på Tulipanvej. Edith og Harry Lund blev dog fortsat boende i
Bedsted og købte i stedet for huset, Lundbyesvej 12. Harry Lund arbejdede herefter i nogle år indtil
december 1994 som fast stationeret medarbejder på Branderup Mejeri, dog fortsat med Hans
Madsen som arbejdsgiver. Fra 1994 skiftede han arbejdsplads, og fik nu ansættelse på måleteknisk
laboratorium i Tønder.
Edith Lund har siden 1. maj 1986 haft arbejde som hjemmehjælper på Solgården i Bedsted.
Kilde:
• ”Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af
Landsbykommissionen 1980. Heri om Madsens El forretning side 388, skrevet af Gudrun Gormsen.
• Edith og Harry Lund, Bedsted: Oplysninger om forretningen samt lån af billede.
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Petersens bagerforretning
I 1891 fik Bedsted sit første bageri, og indtil 1966 ejedes denne virksomhed af far og søn, begge
med navnet Christian Petersen. Petersen Senior indrettede det første bageri i huset, Tjørnevej 1. (Se
mere herom side 18-20)
Til at hjælpe sig med kagesalget anskaffede bageren sig en kagekone, ved navn Marie. Hun blev
dog aldrig kaldt andet end "Midde Kaghkuhn". Jobbet som kagekone hører i dag en svunden tid til.
Det bestod i at gå fra hus til hus for at sælge friskt brød. Jobbet som kagekone var dog på mange
måder interessant og betydningsfuldt. Ikke blot var hendes kurv genstand for børnenes lange blikke,
men på sin vandring kom hun vidt omkring, og hun vidste derfor meget nyt at berette over en
kaffetår. Tit virkede hun også som budbringer ved at besørge breve og meddelelser for folk.
I 1930 afstod Petersen Senior bageriet til junior, mens en anden søn, Peter Petersen nyopførte en
købmandsforretning på Lundbyesvej. (Se mere om hans købmandsbutik side 562-65).

Bedsteds første bager fra 1891-1930, Peter Christian Petersen siddende til venstre foran
verandaen sammen med sin anden hustru, et par børn, svigerbørn og børnebørn.
Peter Chr. Petersen blev født i Ravsted 1. feb. 1863, død i Bedsted 13. nov. 1938, søn af
snedker i Ravsted, Bonnick Petersen (1812-1891) og Gunder Vedsted (1822-1891).
Den 4. nov. 1892 blev han gift 1. gang med Metta Johanne Hansen, født i Odense 19. jan.
1871, død 19. marts 1897, datter af snedker, Rasmus Hansen og Marie Cathrine Nies.
Gift 2. gang 27. juni 1898 med Inge Marie Hermansen, født 10. juli 1866, død 18. aug. 1944,
datter af Peter Hermansen Pedersen og Maren Jørgensen, Stenderup i Føvling sogn.
I Peter Chr. Petersens to ægteskaber fødtes i alt 9 børn. 3 i det første og 6 i andet: Hans
Bonnick (1893-) faldt i verdenskrigen i 1916. Gunder Marie (1894-) blev gift med gårdmand i
Arndrup, Johan Peter Jepsen. Peter (1897-) død 5 måneder gammel. Peter Hermann (1899-),
købmand i Bedsted og gift 1924 med Johanne Kümmel. Johannes (1900-) død 12 timer
gammel. Johannes (1901-), chauffør og landmand i Bedsted, senere bosat i Aabenraa. Marius
(1902-) blev manufakturhandler i Lyngby ved København. Jørgen (1903-) død knap 3 mdr.
gammel, samt Christian (1907-), der blev faderens efterfølger som bager i Bedsted.
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I faderens tid var der ansat 1 svend og 2 lærlinge i bageriet. Da sønnen tog over, indrettede han
kort efter en kafé i bygningen. Kroen i Bedsted var på det tidspunkt blevet lukket, så der var rimelig
basis for at oprette en sådan kafé i byen. Her kunne man alle ugens dage, dog undtagen om
mandagen, få kaffe og kager, men også varm mad. Der var plads til ca. 30 gæster, og lokalet blev
derfor også brugt til sognerådsmøder, generalforsamlinger og fødselsdagsfester.

Bagerforretningen i Kirkegade i Bedsted fra 1909. En stor ejendom på adressen Kirkegade 7,
bestående af en hovedfløj og to sidefløje: Beboelse til højre og selve bageriet til venstre. Foran
forretningen ses ude på gaden fra venstre, to svende, så bageren selv, dernæst en bagerkusk,
der kørte faste brødture i omegnen samt en bagerlærling. Endnu en person skimtes på billedet
ude til højre, men han er ikke identificeret.
Billedet er fra omkring 1915 og lånt af købmand, Peter Petersen, Bedsted.

I bageriet var der foruden bagermesteren selv, beskæftiget 1-2 svende og en læredreng. Misse
Petersen passede butikken og kaféen, og hvor der begge steder var åbent til kl. 21 om aftenen. Til at
hjælpe sig havde hun en ung pige ansat til at stå i butikken, passe hjemmet og den private
husholdning. Ugifte svende og lærlinge var på kost og logi, så alene husholdningsarbejdet var
tidskrævende. Desuden var der ansat en chauffør til at køre brødture ud i oplandet. Han kørte alle
ugens dage undtagen mandag. Kundekredsen var stor, og vareturene gik ud over hele Bedsted sogn
og opland, som især var Svejlund, Klovtoft, Fogderup, Korup, Bjerndrup, Løjtved og Landeby.
Denne omfattende virksomhed fortsatte helt op til 1966, hvor Christian Petersen måtte afstå
forretningen på grund af svigtende helbred. Sønnen, Bonnick Petersen ville ikke overtage
forretningen, da han allerede på dette tidspunkt havde etableret sig som bagermester på "Café
Hansen" i Aabenraa.
Butikken blev derfor solgt til Peter Bertelsen og hustru. De var begge på dette tidspunkt ældre
mennesker, og ønskede alene at passe bageriet og butikken. De lukkede kaféen og holdt den kun
åben til forudbestilte møder og lignende. Bertelsen holdt også op med at køre brødture rundt i
oplandet. Hele den økonomiske virksomhed indskrænkedes derfor betydeligt efter ejerskiftet. De
drev i alt forretningen i 10 år, hvorefter de i 1975 solgte den til Ketty og Preben Jensen. De var få år
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tidligere flyttet til Bedsted. Preben Jensen arbejdede ude, mens Ketty, der tidligere havde ekspederet
i en bagerforretning, ønskede at åbne et bagerudsalg. Hun ville gerne ekspedere igen og foretrak at
drive butikken i stedet for evt. at søge arbejde på en fabrik. Bagerforretningen var helt
utidssvarende. Bygningerne var i Bertelsens tid ikke blevet moderniseret, og der var heller ikke
blevet investeret i nye maskiner. Hvis bageriet skulle fungere igen, skulle der investeres store beløb
i nye maskiner, ligesom sundhedsmyndighederne også krævede en omfattende og dyr
modernisering af lokalerne, før en evt. ny produktion af kager atter kunne sættes i gang. På den
baggrund ville et bageri i Bedsted umuligt kunne reetableres, og de nødvendige investeringer være
for store i forhold til kundeunderlaget.
Ketty og Preben Jensen byggede straks kaféen om til en grillbar under navnet "RYK IND", som
han passede om aftenen. Der blev installeret en jukeboks samt nogle spilleautomater, og her fik
nogle af byens 15-17 årige et nyt samlingssted. Aktiviteterne og omsætningen var dog livligst i
sommerhalvåret og specielt de aftener, hvor der var håndbold og fodboldtræning på sportspladsen.
På vejen hjem herfra kunne de unge så få sig en snak over en sodavand.

Bager i Bedsted fra 1930-66, Christian Petersen og hustru Misse Clausen med deres to børn.
Christian Petersen blev født i Bedsted 13. juni 1907, død 1978, søn af bager i Bedsted, Peter
Christian Petersen og Inge Marie Hermansen.
I 1930 blev Chr. Petersen gift med Mette Marie (Misse) Clausen, født i Mellerup 4. april 1908,
død i Bedsted 16. april 1995, datter af gårdmand i Mellerup, Jacob Clausen og Mette Høgh.
I deres ægteskab fødtes 2 børn: Christel (1934-), gift med Phillip Callesen og Bonnick (1937-),
der blev bager i Aabenraa, og her gift i 1962 med Inger.

Hverken i brødudsalget, som modtog varer fra bageren i Ravsted, eller i grillbaren blev
omsætningen så stor, at familien kunne leve af den. De fik dagligt leveret 14 store franskbrød, 50
rundstykker, 10 enkelt stykker samt 4 stænger wienerbrød, 20 tørkager og i fastelavnstiden 18
hedeviger. Om søndagen blev der om vinteren hjemtaget 700 rundstykker og om sommeren ca.
1000 rundstykker + en hel del mere wienerbrød samt 30 flødeskumskager. Desuden blev der
handlet med rugbrød, mælkeprodukter, kaffe, marmelade og lidt andre kolonialvarer samt slik.

1012
Preben og Ketty Jensen havde håbet på et lidt større salg i bagerudsalget, men da begge byens
købmænd også var begyndt at handle med frisk brød, kunne forretningen ikke gå. - Var bageriet
derimod i 1966 blevet solgt til en person, som havde foretaget langsigtede investeringer, kunne det
gamle og relativt store bageri måske have klaret sig i konkurrencen, især når man tænker på, at
bagerne i både Ravsted og Øster Højst efter 1965 fik øget deres salg og omsætning, så de måtte
ansætte flere i deres virksomheder for at kunne levere varer til købmændene i omegnen. Også den
gamle bager, Petersen havde været afhængig af et stort opland, og nye muligheder for afsætning
kunne være blevet udnyttet, hvis de var blevet organiseret på anden vis, end ved de tidligere
brødture ud til den enkelte kunde.
Kilde:
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer”, ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af
Landsbykommissionen 1980. Heri om bageriet side 383-85. Se også artiklen: "Bageriet i Bedsted" side 18-20.
• Sønderjysk Månedsskrift, 11. årgang, side 65. Angående jobbet som kagekone.

Hedehuset på Bedsted Nørremark
Omkring midten af 1800-tallet blev der i sognet bygget en hel del nye smågårde uden for de
egentlige landsbyer. Ideen med disse afsidesliggende smågårde eller parcellistgårde var nytænkning
i forhold til tidligere, hvor alle næsten uden undtagelser boede inde i landsbyerne.
Sideløbende med denne tendens kom også rygterne om nybyggerne i Amerika til Danmark. Det
blev derfor "moderne" også her i landet, at bygge lignende små "farmergårde" langt uden for "lov
og ret". Gårde som Grækenland og Tyrkiet er gode eksempler på denne ødebebyggelse.
Hvad der i dag er helt glemt er, at der også i Bedsted Nørrekær blev opført to nybyggergårde
eller hedehuse, som de også blev kaldt.
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Det var så vidt det vides to brødre: Peter Nissen Terp og Hans Nissen Terp, der lod hedehusene
opføre, muligvis i årene mellem 1840 og 1850. Peter Nissen Terp byggede sit hus ved sogneskellet
til Hinderup, mens Hans Nissen Terp byggede sit hus nord for hedevejen på Bedsted Nørremark.
Marken, hvor hedehuset lå, blev tidligere kaldt Barsø eller Barsøeng og havde et samlet areal på
2,9192 ha. Ifølge en opmåling på kortet må huset have været ca. 11 meter langt og 6 meter bredt,
altså et husareal på ca. 66 m².
Placeringen af disse hedehuse ses på kortet over sognet fra 1854. Endnu ses det på kortet fra
1876 at begge hedehuse eksisterer, men blot få årtier senere opgav man at bo der. Fraflytningen fra
hedehuset på Bedsted Nørremark må være sket mellem 1898 og 1911. Den sidste beboer var en
enke, kaldet "Cathrine Hedekone". Hun var født Johansen og blev gift Schmidt. Hun må have boet
alene, men flyttede på sine gamle dage ind i huset Bjergvej 11, i nuværende chauffør Ole Damms
hus.
I 1902 ejedes arealet på Barsø af gårdmand, Hans Peter Jacobsen Bedsted.
Kilde:
• Iver Gubi. Bedsted: Oplysninger fra 1985 om hedehuset og dets sidste beboer, Cathrine Hedekone.
• Målebordskort fra 1854 og 1876. Se også side 455, 489 og side 500.

