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Forsidebilledet 
 
viser Hans Skous gård i Øster Terp på adressen Nederballevej 1. På billedet ses forrest det statelige 
stuehus fra 1913, opført af daværende gårdmand, Daniel Hinrichsen Jensen. Bagved ses de øvrige 
længer. En øst forlængelse blev opført i midten af 1950-erne Vest for gården ses et hønsehus, der 
blev opført i 1949.  
Vejen nederst i billedet er Visbjergvej og til højre for gården ses Nederballevej. I baggrunden til 
venstre skimtes Bent Iversens gård, mens gården til højre den gang tilhørte Anders Grøndahl. Dette 
sted er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen.   
Luftfotoet er taget fra syd omkring 1957 af Sylvest Jensen, Hillerød og er lånt 2004 af Knud Skou, 
Vojens.  
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Bedsted eller Bedsted Lø? 
 

Landsbynavnet Bedsted menes at være blevet til en gang mellem år 500 og 800. Første gang 
navnet nævnes i skriftlige kilder er i 1266 som Bilsted, der senere blev ændret til Bedsted, og sådan 
har byen heddet lige siden.  

I 1901, i den tyske tid, blev der bygget en amtsbane fra Aabenraa gennem Bedsted og videre til 
Løgumkloster. I 1920 kom Genforeningen, der betød, at hele landsdelen nu vendte tilbage til 
Danmark.  

I Thy ligger der også en by, der hedder Bedsted, og alene af denne grund ændredes vort Bedsted 
sit navn den 24. sept. 1920 til Bedsted Lø, for at præcisere hvilket Bedsted, der mentes. Et par år 
senere fra den 1. juli 1922 ændredes navnet igen, denne gang til Bedsted Løgum. 

Det var ikke kun Bedsted der fik sit navn ændret. Også navnet Gravlund blev samtidig ændret til 
Sønder Gravlund for ikke at blive forvekslet med det Gravlund, der lå ved Varde - Grindsted banen. 

I 1927 blev Aabenraa Amtsbane nedlagt, og året efter, i 1927 åbnedes i stedet for et statsbanespor 
fra Rødekro gennem Bedsted og Løgumkloster til Bredebro. Den gamle kro i Bedsted blev nedlagt 
og i stedet blev der opført en helt ny stationsbygning, der ligeledes fik navnet Bedsted Løgum 

Station. Ved samme lejlighed blev Sønder Gravlund nedlagt som holdeplads eller trinbræt. 
Også på det postale område fastholdt man adressen Bedsted Lø, da sognet efter genforeningen fik 

et selvstændigt postkontor oprettet i 1921 ud fra Løgumkloster Postkontor, men trods dette, var der 
alligevel jævnligt breve, stilet til folk her i byen, der var en tur i Bedsted Thy for at vende. Det skete 
også selv om nogle brevskrivere havde husket at skrive Bedsted Lø til modtageren. En stor 
forbedring blev det dog, da man i 1968 indførte postnumre i Danmark. Løgumkloster fik da, som vi 
alle ved, nummer 6240, mens Bedsted fik nr. 6252. - Om der herefter skete fejl, vides ikke, men 
hvis folk ellers huskede cifrene 6252, var det uvæsentligt om man skrev Bedsted eller Bedsted Lø. 
Det sidste skulle ikke have voldt problemer for den automatiske sorteringsmaskine, der ved 
indførslen af postnumre blev installeret på Københavns Brevsorteringskontor. Bare postnummeret 
var rigtigt kom brevet til Sønderjylland.  

I de efterfølgende årtier kom rationaliseringen, hvorefter det ene mindre posthus efter det andet 
blev nedlagt. I 1981 var turen kommet til Bedsted og dermed udgik postnummer 6252 Bedsted Lø. 
Som en erstatning for det nedlagte posthus på Sivkrovej fungerede stedet dog i en årrække som 
brevsamlingssted, og efter at dette lukkede fra 1. apr. 1992, kom der på Syrenvej 3 fra den 9. marts 
1992 nogle år med et såkaldt Postotek, en speciel Bedsted opfindelse, hvor der sideløbende med lån 
af biblioteksbøger på skolen også kunne ekspederes breve og pakker. 

Efter 1981 skulle man altså som borger i Bedsted sogn og som afsenderadresse huske at skrive 
6240 Løgumkloster. - Bedsted Postkontor var nu atter blevet lagt ind under hovedpostkontoret i 
Løgumkloster, og på den måde, kan man sige, var postforholdene vendt tilbage til tiden før 1921. 

Bedsted nåede således at have et selvstændigt postkontor i 60 år fra 1921 til 1981. Og her 
kommer så pointen: - Derfor hedder Bedsted i dag også bare Bedsted og ikke Bedsted Lø, men det 
forhindrer naturligvis ingen i, fortsat at kalde vor by Bedsted Lø. 

 
Kilde: 
• Se også artiklerne i Bedsted sogns historie: Om bebyggelsen gennem tiderne, landsbyernes alder, deres navne og 

betydning side 33-35, om telefonvæsnet side 242-43, om postvæsnet side 213-14 samt om poststempler og 
postmærker side 592-94. 
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Skous gård i Øster Terp 
 
 

Skous gård i Øster Terp er ikke af gammel dato. De bygninger man ser i dag blev opført i 1913 i 

røde sten, hvorfor gården blev kaldt ”Den Røde Gård”, i modsætning til den tidligere gård, der lå på 

samme sted blev kaldt ”Den Hvide Gård”.  

Hvor langt tilbage ”Den hvide gård” kan spores vides ikke, men på et kort over landsbyen fra 

1878 ses, at gården da var 3-længet med stuehuset liggende, ligesom i dag, mod syd. I 1878 havde 

gården et jordtilliggende på 45,6330 hektar og ejeren hed Daniel Christian Jørgensen. Han havde 

haft den siden 1861.  

 

Det ser ud til at gården i midten af 1800-tallet var sammenlagt med naboejendommen, kroen. 

Også kroen blev nemlig drevet af Daniel Jørgensen, og i 1869 afhænder han gården til fordel for 

kroen. Daniel Jørgensen ønskede åbenbart kun at drive kroeri.  

Herefter blev gården en kort tid drevet af Broder Hansen og efter ham kom Jens Peter Jensen. Da 

sidstnævnte overtog gården købte han ekstra jord ind til, hvorved gården fik en mere anselig 

størrelse. 

 

 

Gårdmand i Øster Terp fra 1867-1901 Jens Peter Jensen og hustruen 
Mette Cathrine Møller. 

Jens Peter Jensen blev født 23. maj 1831, søn af gårdmand i Smedager, 
Anders Jensen og Ellen Marie Nissen. Den 27. nov. 1868 blev Jens 
Peter Jensen gift med Mette Cathrine Møller, født 5. juni 1839 og datter 
af gårdmand i Terp, Hans Johansen Møller (1807-1855) og Anne 
Margrethe Hinrichsen (1809-1886). 

Jens Peter Jensen døde 20. dec. 1901. Han blev 70 år. Hustruen Mette 
døde 9. feb. 1917 i Adelvad hos datteren Christine. Hun blev 77 år 
gammel. 

I ægteskabet fødtes 10 børn: Andreas, Albert, Hans, Mathie, Christine, 
Daniel, Marie, Maren, Elise og Johanne. Billedet er taget i 1901 af 
fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt 1985 af Peter Eli Tygesen, 
Göteborg.  
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Gårdmand Jens Peter Jensen og Mette Cathrine Møllers 10 børn: De tre sønner i bagerste 
række er fra venstre: Andreas Jensen (1869-), gårdmand i Øster Terp og gift med Emma 
Fischer. Albert Heinrich Jensen (1884-1924) blev ligeledes gårdmand i Øster Terp. Han var 
ugift. Han var også en tid lærer i Hjortvad. Hans Johansen Jensen (1875-1919) blev 
domæneforpagter på Sivkro. Han var ligeledes ugift. 

I midterrækken ses: Mathie Sophie Jensen (1883-1964), gift med købmand i Tønder, 
Thomas Tygesen. Christine Hedvig Jensen (1879-), gift med Rieve og bosat i Adelvad ved 
Øster Højst. Daniel Hinrichsen Jensen (1881-1934) efterfulgte sine forældre på gården i 
Terp, men overtog senere Tannenhof og var her gift med Marie Petersen. 

Forrest ses: Marie Magdalene Jensen (1876-), gift med domæneforpagter på Sivkro, August 
Hahne. Maren Margrethe Jensen (1870-1945) blev gift med Paysen og bosatte sig i 
Vimmersbøl. Elise Marie Jensen (1871-1920) blev gift med kromand i Tønder, Christian 
Lassen, hvis søn Jens Peter Lassen senere overtog morbroderen, Andreas Jensens gård i 
Terp. Yderst til højre ses Johanne Frederikke Jensen (1873-1933). Billedet er taget i 1901 af 
fotograf Chr. Schwennesen, Tønder og lånt af Peter Eli Tygesen, Göteborg. 

 
 

”Den Hvide Gård” havde trægulve, fortæller en efterkommer af familien, Peter Eli Thygesen, der 

i dag bor i Göteborg i Sverige. Han husker tydeligt at konen, der var hans bedstemor, smed fint 

hvidt sand på trægulvene i stuerne for at holde dem rene og pæne.  

Jens Peter Jensen stammede fra Smedager ved Tinglev og blev i 1868 gift med Mette Cathrine 

Møller, datter af Anne Margrethe og Hans Johansen Møller i Øster Terp. Mette Cathrine var en stor 

og kraftig bondekone, der interesserede sig meget for biavl og frugttræer. Syd for stuehuset havde 

hun mange frugttræer og mod sydøst (ud til hjørnet ved vejen) var der tillige et stort vandhul. 

 

I 1901 døde Jens Peter Jensen og gården blev i en årrække herefter drevet videre af enken og 

børnene indtil sønnen, Daniel Hinrichsen Jensen i 1913 overtog den. Han startede med at nyopføre 

gården til dens nuværende udseende og byggeriet finansieredes med penge lånt i Tyskland, heraf 

navnet ”Berlinergård”, som gården en overgang blev kaldt. Muligvis kan navnet dog også skyldes, 

at der på gården helt oppe i 1930 stod en stor og flot stadsvogn med kaleche til rådighed for en 

slægtning? fra Berlin, når denne besøgte familien i Øster Terp. 
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Midt i gårdspladsen stod der en hestegang. Akslen gik nede under jorden og førte ind til laden, så 

der ved hjælp af denne både kunne tærskes og males korn i laden. – Der var også installeret et 

aflæsningssystem. Et net af reb blev først lagt på vognen. Når vognen så var fyldt med korn eller hø 

blev dette løftet op fra vognen ved hjælp af et tykt reb og via en skinne blev det ført ind til det rette 

sted på loftet. På nogle punkter var gården således meget moderne udstyret og med en 

mekanisering, der var forud for sin tid. 

 

Mette Cathrine og Jens Peter Jensen havde 10 børn. Den ældste, Andreas Jensen blev gift med 

Emma Fischer fra Flensborg og sammen overtog de Lassens eller i dag Kurth Hansens gård. Albert 

Jensen overtog, ligeledes en gård i Øster Terp, nemlig Anders Grøndahls gård. Dog havde han den 

kun i nogle få år. Denne gård er i dag beboet af Jimmy Mikkelsen. 

Hans Jensen blev domæneforpagter på Sivkro i 1917, i begyndelsen sammen med broderen 

Daniel, men da Hans Jensen imidlertid døde ugift allerede i 1919, blev Sivkro i stedet overtaget i 

forpagtning af søsteren Marie sammen med sin mand August Hahne.  

 

 

Gårdmand i Terp fra 1913-34, Daniel Hinrichsen Jensen. Daniel 
Hinrichsen Jensen blev født 9. sept. 1881, søn af gårdmand i Terp, 
Jens Peter Jensen (1831-1901) og Mette Cathrine Møller (1839-
1917). I 1928 blev Daniel H. Jensen gift med Marie Kjestine 
(Maricken) Nicoline Petersen (-) fra Vinum ved Skærbæk. I 
ægteskabet fødtes 5 børn: Catharina Jensen (1928-), Annelise (1930-
), Jens Peter (1932-1932), Rita (1933-), gift med Vagner Birkkjær 
Lauritsen (1923-) i Skærbæk og Dani (1934-). 

Daniel Hinrichsen Jensen døde 14. maj 1934, hvorefter enken flyttede 
tilbage til hjemegnen, til Skærbæk.  Billedet er lånt 1995 af datteren 
Rita Birkkjær Lauritsen, Skærbæk. 

 

Søstrene Mathie og Elise bosatte sig begge i Tønder, idet Mathie blev gift med købmand Thomas 

Tygesen, mens Elise blev gift med kromand Christian Lassen. Sidstnævntes søn, Jens Peter Lassen, 

overtog senere, i 1937, onklen Andreas Jensens gård i Øster Terp. 

Daniel Hinrichsen Jensen overtog som før nævnt forældrenes gård i 1913 og som han drev i 10 

år til 1923. Fra 1923 til sin død i 1934 var han herefter gårdmand på Tannenhof. Denne overtog han 

efter slægtningen Daniel Hinrichsen, der efter Genforeningen ønskede at forlade sognet og 
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Danmark til fordel for en ny tilværelse i Tyskland. Udover Tannenhof var han også i en del år ejer 

af Grøndahls gård, Overballevej 7, efter at broderen Hans blev bestyrer på Sivkro.   

Daniel Hinrichsen Jensen var længe ungkarl. Gift blev han først i 1928 med Marie Kjestine 

Petersen fra Vinum ved Skærbæk. De fik i deres ægteskab 5 børn.  

I 1923 solgte Daniel H. Jensen ”Skous gård” i Øster Terp til Statens Jordlovsudvalg. Planen for 

Jordlovsudvalget var at opkøbe jord, der skulle indgå i en storstilet udstykning af statshus-

mandsbrug. Til at bestyre Skous gård ansatte Jordlovsudvalget midlertidigt Johannes Jessen. 

Udover Skous gård indgik ligeledes Øster Terp Domænegård, der lå på den anden side af vejen, i 

udstykningsplanerne.  

I årene 1927 til 1931 oprettedes i alt 7 nye statshusmandsbrug. Den oprindelige plan var ellers 9 

brug, men da udstykningen gik ret trægt blev tallet reduceres til 7. Stamparcellen Søndergård (Øster 

Terp Domæne) blev overtaget af Mathias Brodersen, mens stamparcellen ”Skous gård”, inklusive 

78 tønder land, blev solgt den 1. april 1930 til Hans Skou.  
 

Liste over de 7 statshusmandsbrug: 
 Besidder Adresse Areal Statslån Opført år 

1.  Johannes Christensen Vestermarksvej 6 12,7 ha 9.500 kr. 1927 
2.  Jørgen H. Nielsen Visbjergvej 36   8,5 ha 9.000 kr. 1928 
3.  Nis Lausten Nielsen Visbjergvej 34   8,6 ha 9.000 kr. 1928 
4.  Hans Ferdinand Bekke Vestermarksvej 10 13, 4 ha 9.000 kr. 1930 
5.  Hans Jespersen x  12,9 ha 9.000 kr. 1930 
6.  Kristian Thomsen x  12,5 ha 9.000 kr. 1930 
7.  Anton Milert Mathiesen Vestermarksvej 12 14,0 ha 9.000 kr. 1931 

 
 

 

Daniel Jensens gård, senere Skous gård i Øster Terp. Gården blev 
nyopført i 1913. Billedet er fra ca. 1915 og lånt af Edith og Hans Skou, 
Øster Terp. 

 
Hans Skou kom til Øster Terp fra Vejen. Han blev født i Højen syd for Vejle 2. maj 1893. I Vejen 

havde Hans Skou siden brylluppet i 1921 med Anna Orloff været bestyrer på en tørvefabrik. Med til 
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gården i Øster Terp bragte de bl.a. 8 køer af Jersey racen, de første af slagsen i sognet, som der stod 
at læse i Jydske Tidende den 18. maj 1930. - At Jersey køer ville kunne trives her på egnen, mente 
en anden gårdmand i Øster Terp dengang, bestemt ikke at de kunne. 

 

 

Gårdmand i Øster Terp fra 1930-59, Hans Skou og Anna Orloff: Hans 
Skou blev født i Højen 2. maj 1893, søn af gårdmand i Højen ved 
Vejle, Peter Skou (-) og NN (-). Den 23. sept. 1921 blev Hans Skou 
gift med Anna Orloff, født 27. maj 1899, og datter af gårdmand i St. 
Anst, Jørgen Orloff (c1873-1940) og Gertrud Andersen (-). I 1971 
fejrede parret guldbryllup. Hans Skou døde 17. maj 1973. Han blev 80 
år. Hustruen Anna blev 83 år. Hun døde på Solgården i Bedsted 9. juli 
1982. 

I ægteskabet fødtes 4 børn: Peder (1922-), Knud (c1924-), Jørgen 
(1927-) og Hans (1934-). Billedet er fra x og lånt 2003 af Hans Skou, 
Løgumkloster.  

 

 
Ved overtagelsen i 1930 var besætningen på 4 heste, 14 køer, 20 ungkvæg og 15 svin. Omkring 

10 år senere var besætningen nu øget til 10 heste, 27 køer, 23 ungkvæg og 75 svin. 

Hans Skou havde ved siden af landbruget en række tillidserhverv. Han var i en årrække formand 

for flere foreninger, såsom husmandsforeningen, kontrolforeningen, forsamlingshuset, Sønder-

jyllands Jerseyforening samt for sognets ungdoms- og idrætsforeningen. Desuden var han i flere 

perioder medlem af Bedsted sogneråd. 

I ægteskabet fødtes 4 sønner. Den ældste, Peder, født 4. nov. 1922, blev gårdmand i Hinderup. 

Han blev 14. maj 1955 gift med Lene Schrøder (1930-), datter af Bothilde og Leonhard Schrøder i 

Gravlund. Peder Skou døde ret tidlig, kun knap 50 år gammel i 1972. Hans gård er i dag i sønnen 

Børge Skous eje.  

Knud er bosat i Vojens, hvor han som ingeniør har været ansat i firmaet Brødr. Gram.  

Jørgen og Hans blev begge gårdmænd i Øster Terp. Jørgen Skov på adressen Visbjergvej 43, 

mens Hans overtog forældrenes gård på Nederballevej. Jørgen Skov blev født 22. maj 1927, og blev 

23. marts 1957 gift med Signe Jepsen (1934-), datter af Marie og Hans Jepsen i Gravlund. 
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Den yngste søn er Hans Skou, født 11. apr. 1934. Han blev den 17. maj 1958 gift med Edith 

Rasmussen, født 22. juni 1933, datter af købmand i Øster Terp, Hans Rasmussen og Annelise 

Jessen. Sammen drev de en kort tid Grøndahls gård i Øster Terp, inden de den 1. nov. 1959 

forpagtede den fædrene gård, som de overtog til ejendom 1. apr. 1966. 

Gårdens ejendomsværdi var i 1990 på 1.250.000 kr. Landbrugsjordens areal udgjorde 49 ha, 

heraf var der tilkøbt 9 ha. Stuehuset, der blev opført 1913, blev restaureret 1976. Avlsbygningerne 

bestod af en kostald fra 1913, spaltestald, lade og maskinhus fra 1976 samt svinestald fra 1969. Der 

er udendørs køresilo.  

 

 

 

Hans Skou var i 10 år formand for Forsamlingshuset og i årene 1980-89 var han formand for 

Bovlund Frimenighedskirke. Hustruen var i 8 år formand for skolenævnet samt formand for Venstre 

i Bedsted fra 1987 indtil hun døde 6. dec. 1993 i en alder af kun 60 år. 

Edith og Hans Skou drev gården med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og 20 

slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde var korn. Af maskinkraft noteres der 

2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo samt 1 korntørreri med varm luft, alt ifølge en bog om 

danske gårde fra 1990. 
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Gårdmand i Terp fra 1959-98, Hans Skou og hustru Edith 
Rasmussen. Hans Skou blev født 11. apr. 1934, søn af gårdmand i 
Øster Terp, Hans Skou (1893-1973) og Anna Orloff (1899-1982). 

Hans Skou blev gift i Bedsted 17. maj 1958 med Edith Rasmussen, 
født 22. juni 1933, datter af købmand i Terp, Hans Rasmussen (1906-
1976) og Annelise Jessen (1906-2000). I ægteskabet fødtes 3 børn: 
Hans (1960-), Bjarne (1963-) og Lars (1968-). Billedet er lånt af Hans 
Skou, Engvej 10 i Løgumkloster. 

 

I ægteskabet er der 3 sønner: Hans, født 12. marts 1960 er bosat i Århus og ansat som 

bankrådgiver. Han er gift med Mette og har to drenge. Bjarne, født 10. feb. 1963 er gårdmand i 

Stenderup ved Toftlund, mens den yngste, Lars, født 20. marts 1968 er bosat i Bedsted. Han blev i 

1999 gift med Mette Gormsen.  

Ingen af sønnerne var interesseret i at overtage gården, så da Hans Skou i 1998 ønskede at 

afhænde den solgte han bygningerne på Nederballevej 1 til Helle og Mike Dohrmann, mens jorden 

blev solgt til de øvrige landmænd på egnen.  

Mike Dohrmann er chauffør, mens hustruen Helle er ansat som social- og sundhedshjælper. 
 
 
Kilde: 
• ”Danske Landmænd og deres indsats - En oversigt over Danske bønders virke”. Sønderborg og Aabenraa amter. 

Herning 1943. Om Hans Skou side 464.  
• Danske Gårde i tekst og billeder: Sønderjyllands amt, bind 1B. Forlaget Danske Landbrug, Silkeborg. 1990. Om 

Hans Skous gård side 156. 
• Peter Eli Tygesen, Göteborg: Lån af billeder samt oplysninger om familien.  
• Hans Skou, Engvej 10, Løgumkloster: Lån af billeder samt oplysninger om gården og familien. 
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Eskild Eskildsen om Øster Terp i gamle dage 
 

En gang i begyndelsen af 1990-erne satte Peder, Edith og Hans Skou i Øster Terp sig for at 
interviewe Eskild Eskildsen. De tog en båndoptager med, og det er på baggrund af dette bånd at 
nedenstående oplysninger kom frem. 

På båndet fortæller Eskild Eskildsen følgende om stort og småt om Øster Terp i gamle dage: 
 

”I gamle dage var der en mand, der hed Helle. Han ejede hele Øster Terp. En af vore marker 
hedder Helles end, så helt hertil Enggård gik hans jorde. Der skal også en gang have ligget en 
trækirke i Øster Terp. 
I 1924, da jeg var barn, kom elektriciteten til sognet, og som noget af det første min far købte, 
var en Hilmann malkemaskine.  
Og om vinteren var der ofte så meget vand i engene nord og vest for Øster Terp, at man kunne 
skøjte fra Hinderup og helt til Løgumkloster. En af engstykkerne nord for Øster Terp blev kaldt 
”Æ Langeng”. Den var det første jordstykke i sognet, der blev udskiftet. (Det skete allerede i 
1600-tallet). 
Når der blev slagtet fik vi børn gerne æ bleis (dvs. svineblæren) at lege med. Kun oppe på 
”bjerget” (Øster Terp) var jorden værdifuld. Og skulle man bygge en ny gård var det vigtigt at 
man kunne finde vand. En gård var ingenting værd, hvis man ikke med lethed kunne finde vand. 
At finde vand foregik ved kedelgravning. Man gravede sig i reglen 3-4 meter ned for at få 
ordentlige mængder vand, men det var et farligt job.  
Det var høj status at have 2 flotte heste. - Det er også sådan, at de bønder, der klarede sig godt 
købte mere jord. De, der klarede sig mindre godt, solgte jord. 
Daniel Hinrichsen Jensen var gårdmand i Øster Terp på ”Den hvide Gård” (Skous gård). Den 
blev også kaldt Berlinergården, fordi pengene til lånet kom sydfra, fra Berlin. Som erstatning 
for salget fik Daniel Hinrichsen Jensen af jordlovsudvalget valget mellem at overtage Jens 
Nissens gård med 40 tdr. land eller at få 40.000 kr. Han valgte det sidste og købte senere 
Tannenhof. 
I 1933 vedtog man i Folketinget Kanslergadeforliget. Det betød at en arbejdsmand herefter 
skulle have 1 kr. i timen, mens et slagterisvin skulle koste 100 kr.” 

 
Kilde:  
• Eskild Eskildsen, Øster Terp: Oplysninger fra en båndet samtale fra begyndelsen af 1990-erne. 
Oplysninger: 
• Eskild Eskildsen blev født 1912. I 1946 overtog han Enggård efter sine forældre. I 1958 blev han indvalgt i Bedsted 

sogneråd, hvor han sad i 12 år. Han tog over efter Chr. Andersen i Mårbæk. I 1980 flyttede han og hustruen til 
Løgumkloster på aftægt. Her døde Eskild Eskildsen 87 år gammel den 30. jan. 2000. Se billede af ham og familien 
side 997.   

 
 
 
 

Forsvundne bygninger i Bedsted sogn 
 
 

Overalt i sognet findes der spor af tidligere gårde og huse. De blev nedrevet og forsvandt af syne, 
enten fordi de var faldefærdige eller måske fordi de blev opgivet efter en brand. 

Jeg har nedenfor forsøgt at samle spor af alle disse bygninger, enten fordi jeg kan huske dem 
eller fordi de fremgår af ældre kort eller andre historiske kilder.  
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Foran hver ejendom står der i artiklen enten et A, B eller C efterfulgt af et tal. Disse henviser til 
bygningernes placering på et af de tre kort, hvor ejendommen tidligere var placeret. 

Parentesen efter hustypen angiver det vejnavn, hvor bygningen ville have ligget ved, hvis den 
havde stået der i dag. Den anden parentes angiver ejendommens artikelnummer i den preussiske 
matrikel fra 1878.   

 
Jeg vil dog allerførst lige nævne et eksempel på ejendomme, der i dag ikke længere eksisterer. - I 

årene mellem 1830 og 1840 blev der på Øster Terp Nørremark opført 6 mindre parcellistgårde eller 
kådnergårde. Fem af gårdene lå på nordsiden af vejen af den øst-vest vendte vej, der i dag blot er en 
sidevej til Nederballevej. Den 6. af gårdene lå syd for vejen, som det også tydeligt fremgår af 
kortudsnittet fra Königliche Preussiske Landes Aufnahme fra 1878, Denne er i dag også den eneste 
der er tilbage og ejes af Birgitte og Helge Jensen. Alle de andre blev opgivet og forladt én efter én i 
løbet af 1900-tallet. Den sidste beboer var Alfred Jessen, i daglig tale kaldt ”Alle”. Han døde 13. 
dec. 1993, og kort tid efter blev også hans lille ejendom nedrevet efter omkring 150 års virke. 
 

Arndrup 
 
A 22 
Hus i Arndrup. (Korskrovej), (Bd. 1 bl 17, Nr. 6). Huset lå nøjagtig midt på Korskrovej i landsbyen 
umiddelbar øst for huset, Korskrovej 11og Arndrupgårdvej 4. Stedet havde et grundareal på 5443 m2. Huset 
blev nedrevet da Korskrovejen blev bygget i 1928. 
 Beboere: - Christian Hansen Lausen    -1876- 
  - Hans Mathiesen Martensen 1883 - 1911 
  - Lorenz Peter Rehder 1911 - 1913 
  - Amalie Christensen Lange) 1913 - 1918 
  - Jens Jensen 1918 - 1919 
  - Jep Hinrich Toft 1919 - 1919 
  - Peter List 1919 - 1920 
  - Chresten Schulz 1920 - 1928. 
 
A 7 
Hus tæt ved Arndrup Mølle. (Heiselvej). Det blev kaldt æ Slibemølle, og lå ved en mindre bæk, der havde 
sit udløb i Arnåen. Slibemøllen kan ses på billedet af Arndrup Mølle fra 1841 (Se billedet side 227). Enkelte 
beboere kendes. 
 Beboere:  - Jacob Lydiksen -1710- 
  - Lorentz Jepsen -1790- 
  - Nicolaj Hansen Widding -1803-  
  - Anne Margrethe Toft -1860- 
 
A 8 
Gård på Arndrup Hede. (Hejselvej). Gården, (Bd. I bl 12, III fol 38) blev kaldt ”Sprøkborg” eller 
Kikkenborgs gård. Den lå oprindelig inde i selve landsbyen Arndrup, men blev udflyttet omkring midten af 
1800-tallet. Sidst lå den vest for gården Hejselvej 4. Her boede i begyndelsen af 1900-tallet en mand ved 
navn Hans Lorenzen, kaldt Hans Kikkenborg. Gården var i 1876 beboet af Jørgen Jørgensen, der havde et 
jordtilliggende på 27,9856 hektar. På et eller andet tidspunkt brændte han sin egen gård af. I 1912 blev 
gården nedlagt som landbrug. Omkring 1920 blev ejendommen jævnet med jorden. (Se artikel om 
ejendommen og Kikkenborg side 1061-62). 
 Beboere: - Jacob Christensen          - 
  - Peder Jessen          - 
  - Niels Hansen          - 
  - Christen Clausen      -1773- 
  - Niels Christensen  1790 - 1795 
  - Martin Hansen  1795 - 1800 
  - Hans Ebsen  1800 - 1806 
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  - Hans Peter Bossen  1806 - 1815 
  - Hans Chr. Koch  1815 - 1827 
  - Bunde Mortensen  1827 - 1839 
  - Dines Outzen  1839 - 1843 
  - Peter Lorenzen  1843 - 1845 
  - Nis Jørgensen  1845 - 1875 
  - Jørgen ”Brand” Jørgensen   1875 - 1892 
  - Hans ”Kikkenborg” Lorenzen   1892 - 1914 
 
A 23 
Inderstehus i Arndrup. (Korskrovej). (Bd. 1 bl 17), Huset lå øst for Arndrup Stok og nord for Peter N. 
Johannsens gård, lidt inde på marken ned mod åen. Ejendommen havde i 1876 et areal på 0,6115 ha. 
 Beboere: - Christian Ehmsen      -1876- 
  - Nicolaj Callesen  1887 - 1889 
  - ”Store Niels” Hansen Nielsen  1889 - 1928 
  - Hansine Mathilde Knudsen  1928 - 1936 
  - Anna C. Schulz (Knudsen)  1936 - 
 
A 32 
Hus i Arndrup (Arndrupgårdvej). (Bd. 1 bl. 11). Huset lå tæt op ad og vest for Esther og Børge Jørgensens 
hus, Arndrupgårdvej 4. Det var jorden fra denne lille gård, der i ca. 1884 blev til gården, Heiselvej 4. I 1884 
var der kun byggegrunden på 711 m2 tilbage. 
 Beboere: - Hans Andersen Hansen      -1876- 
 
 

Bedsted 
 
B 8 
Inderstehus i Bedsted. (Bd. I, bl 27 + I fol 447 s. 2). Huset fremgår af målebordkort 6: 45-46. Det lå, hvor i 
dag skolens fodboldbane ligger, lige øst for huset på adressen Haderslevvej 6. Grundareal i 1876: 0,9784 ha. 
Huset blev forladt i 1922, og nedrevet omkring 1926. Det blev ikke senere genopbygget. 
 Beboere: - Jacob Johansen         -   
  - Boy Hansen 1805 - 1831 
  - Andreas Jensen Langkjær 1831 - 1877 
  - Martin Hansen Gubi 1877 – 1922. 
 
B 6  
Gård i Bedsted vest for Rønnevej 1. Der gik tidligere en vej vestpå forbi sydsiden af ejendommen 
Rønnevej 1. Ca. 50 meter vest for lå sandsynligvis denne gård, der muligvis er forløberen for Østergård, der i 
dag ligger på adressen Bjergvej 4. I 1863 blev gården opgivet af Johan Peter Møller, der i stedet lod en ny 
gård opføre på Østermark. (Se artikel i tillæg side 111-113). 
 Beboere: - Hans Petersen            - 1705 
  - Hans Christensen  1705 - 1730 
  - Hans Hansen  1730 - 1743 
  - Søren Jørgensen Møller  1743 - 1781  
  - Christine og Hans S. Møller  1781 - 1805  
  - Gyde og Søren Møller  1805 - 1861 
  - Marie og Johan Peter Møller   1861 - 1863. 
 
B 2 
Bedsted Mejeri (Kirkegade 15). Mejeriet blev opført i 1901 som privatmejeri af Jes Bødewadt. Mejeri 
1901-1970. Antikforretning ”MS Antik og Gaver” 1993-1994. Ejendommen blev nedrevet 1998. (Se i 
øvrigt artiklen om mejeriet side 236-41). 
 Beboere: - Ida og Jes Bødewadt  1901 - 1925 
  - forskellige bestyrere  1925 - 1941 
  - Pauline og Niels Nielsen  1941 - 1958 
  - Hans Peter Rasmussen  1958 - 1964 
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  - Karin og Thomas Thomsen  1958 - 1970 
  - Spectroplast A/S  1971 - 1985 
  - Børge Petersen  1988 - 1989 
  - Margit Brodersen  1989 - 1990  
  - Claus Frederiksen  1990 - 1991 
  - Lars Hansen  1992 - 1994 
  - Anita Mousten  1996 - 1997  
  - Michael Christensen  1997 - 1998. 
 
B 5 
Inderstehus i Bedsted. (Haderslevvej). (Bd. I bl 33 + II fol 561). Huset lå, hvor i dag Haderslevvej ligger, 
dog lidt nord for selve vejkrydset. Grundarealet i 1876 var 0,1772 ha. I 1879 var grundarealet reduceret til 
840 m2. Under bygning af Haderslevvej i 1930-erne stødte man på en muret brønd fra huset. 
 Beboere: - Peter Petersen Willadsen  1876 - 1879 
                  - Peter Lorenzen Frank  1879 - 
 
B 7  
Inderstehus i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl. 25 + I fol 441 s.2). Huset havde i 1876 et jordtilliggende på 
0,7336 ha. Det lå med langsiden ud til vejen, hvor omtrent Nørrevirke 1 ligger i dag. Til sidst stod huset tomt 
nogle år, hvorefter det blev brændt af ved en brandøvelse den 24. apr. 1967. (Se billeder af ejendommen side 
537, 786, 861). 
 Beboere: - Christian Hejltman          - 1807 
  - Hans Petersen  1807 - 1846 
  - Anna Cathrine Petersen  1846 - 
  - Jørgen Jensen          - 1884 
  - Thomas Jacobsen  1884 - 1887 
  - Cathrine og Anton Steinvig  1887 - 1923 
  - Meta Marie og Lorenz Steinvig  1923 - 1960.  
 
B 9 
Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl. 22 + III fol 15). Gården lå ud til Sivkrovej, omtrent hvor 
huset på adressen Sivkrovej 3 ligger i dag. Muligvis er det nuværende hus resterne af dette kådnersted. 
Gårdens jordtilliggende i 1876 var på 3,8884 ha. Stedet blev muligvis nedrevet i begyndelsen af 1900-tallet.
 Beboere: - Peter Andersen Winterfeldt         - 1887 
  - Johannes Jessen Løbner 1887 - 1898 
  - Edvard Løbner 1898 - 
  - Lars Andersen         - 
 
B 3  
Kådnersted med smedje i Bedsted. (Kirkegade 17). (Bd. I, bl. 16 + I fol 435 s. 2). Huset blev opført i 1804 
og havde stråtag lige ind til det blev revet ned i 1996. (Se billede af ejendommen side 806). 
 Beboere: - Carl Chr. Bossen  1804 - 1828 
  - Rasmus Petersen Schmidt  1828 - 1840 
  - Peter Schmidt  1840 - 1842 
  - Herman Hermansen  1842 - 1846 
  - Jørgen Paulsen Jørgensen  1846 - 1893 
  - Christian Hansen  1893 - 1923 
  - Christian Jessen  1923 - 1926 
  - Dorthea og Andreas P. Jensen  1926 - 1974 
  - Iris og Hans Hagensen  1979 - 1996. 
 
B 10 
Kådnergård i Bedsted. (Sivkrovej). (Bd. I, bl 20 + I fol 445). Gården lå indeklemt mellem Sivkrovej 2 og 
Sivkrovej 4, måske lidt bagved disse ejendomme. Kådnergårdens jordtilliggender i 1876 var: 3,3590 ha. 
Sandsynligvis blev gården nedbrudt kort efter 1912, og jorden blev tillagt Peter Nic. Haugaards på 
Vestergård, da han overtog stedet i 1912. 
 Beboere: - Jürgen Jensen 1740 - 1770 
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  - Hans Petersen af Arndrup 1770 - 1815 
  - Christen Christensen 1815 - 1819 
  - Anders Thomsen 1819 - 1829 
  - Niels Nielsen Krausgaard 1829 - 1839 
  - Peter Nissen Hansen 1839 - 1881 
  - Jonas Gustavson 1881 - 1912 
  - Peter Nicolaj Haugaard 1912 - 1912. 
 
 

 

Billede af ”Kirkesmedens hus” i Kirkegade. Huset, der havde stråtag, 
blev nedrevet i 1996. Den sidste beboer i huset på adressen: Kirkegade 
17 var Iris og Hans Hagensen. Ved gadens to vejsving ved kirken ses 
andre af gadens huse, Kirkegade 19 og Kirkegade 21. Foto: købmand 
Peter Petersen, Bedsted omkring 1955.  

 
 
B 17 
Fattiggården Sivborg i Bedsted. (Lundbyesvej). Fattiggården (Bd. II, bl 45) lå på sydsiden af den tidligere 
Stationsvej, dvs. i dag på og nord for Lundbyesvej, efter at vejen senere blev rettet ud. Huset lå hvor i dag 
skolens stadion ligger i den sydlige ende, hvor der spilles håndbold. (Se artikel om fattiggården side 545-47). 
Blandt nogle af beboerne kam nævnes: 
  - Martha og Volquard Olsen     -1950- 
  - Jenny og Nicolaj Bøjsen          - 
  - Astrid og Aksel Petersen          - 1962. 
 
B 4 
Inderstehus i Bedsted ved Sivkrovej. Det lå omtrent midt imellem Sivkrovej 1 og Sivkrovej 3 på nordsiden 
af vejen. Husets eksistens fremgår af kort 7: 64-66 fra 1876. 
 Beboere:  - Ingen kendes 
 
B 13  
Kådnergård i Bedsted nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 39 + I fol 432). Gården lå nord for huset, 
Snerlevej 5. Det blev opført i slutningen af 1700-tallet. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 3,8648 ha. I 
1870 blev gården opgivet og udflyttet til sit nye sted på adressen Bjergvej 15, der i dag ejes af Ole Knudsen. 
 Beboere: - Søren Sørensen 1833 - 1870. 
 
B 12 
Kådnergård i Bedsteds nordlige del. (Snerlevej). (Bd. I, bl 42 + I fol 432 s. 2). Gården lå nord for huset, 
Snerlevej 5. Gården blev opført i slutningen af 1700-tallet på sognefogedens jord og dets første ejer var 
inderste, Nis Jørgensen. I 1876 havde gården et jordtilliggende på 1,3253 ha. Gården brændte i 1927 og blev 
ikke senere genopbygget. 
 Beboere: - Nis Jørgensen         - 1813 
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  - Jes Jepsen 1813 - 1815 
  - Broder Ratenburg 1815 - 1846 
  - Nicolaj Ratenburg 1846 - 1855 
  - Thomas J. Thomsen 1855 - 1882 
  - August Frederik Jensen 1897 - 1921 
  - Anthoni P. Lund 1921 - 1923 
  - Peter Nissen Holst 1923 - 1924 
  - Nis Andersen Haugaard 1924 - 1927. 
 
 

 
Byens fattiggård, som den så ud kort tid før den blev nedrevet i 1963. 
Fattiggården lå syd for den tidligere Stationsvej, i dag Lundbyesvej, og måtte 
fjernes for at gøre plads for den sydlige del af byens sportsplads. Billedet er 
taget af Hans Raben, Ordrup, tidligere Hans P. Nielsen, Bedsted. 

 
 
A 25 
Kolonistgård i Bedsted Nørrekjær. Gården havde en længe og blev vist nok opført omkring midten af 
1800-tallet af en mand ved navn Nissen Terp. Den lå i skellet ind mod Hinderup. Det blev nedrevet før 1876. 
Ellers vides der intet om det. 
 Beboere: - Ingen kendes herudover. 
 
B 1 
Motormølle i Bedsted, (Sivkrovej 17), opført 1930 af Henrik Sandholdt. Matrikel 204. Grundareal: 1596 
m2. Bebygget areal: 663 m2, heraf boligareal: 115 m2. I 1972 blev der bagved møllen opført en lagerhal på 
477 m2. Motormølle 1930-76, byggeforretning 1976-80, ”Bedsted Beton” 1980-88. I 1998 blev 
ejendommen nedrevet og blev ikke senere genopbygget. 
 Beboere: - Hertha og Henrik Sandholdt  1930 - 1942 
  - Tinne og Hermann Hansen  1942 - 1976 
  - Julius Sievertsen  1976 - 1981 
  - Henry E. Majeske  1981 - 1988 
  - Irene Appel  1988 - 1989 
  - Annie Hansen  1989 - 1990 
  - Jørgen Jensen / E. Hansen  1990 - 1993 
  - Jørgen Sørensen / Ellen Hansen  1993 - 1998 
 
B 11  
Gård i Bedsteds nordlige bydel. (Snerlevej). (Bd. I, bl 10 + I fol 438). Gården var en 3/4 (2 ottinger) plov 
gård, der i 1876 havde et jordtilliggende på 77,0875 ha. Gården lå nord for huset, Snerlevej 3. I 1897 blev 
forholdene omkring gården ændret og den fik et nyt artikelnummer: Bd. III, bl 58 og med et jordtilliggende 
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på 52,3286 ha. Resten blev overført til den nye gård, Snerlevej 1. Gården brændte i 1920, og blev ikke senere 
genopbygget. (Se artikel om gården side 343-46). 
 Beboere: - Jacob Michaelsen         - 
  - Hans Jacobsen         - 1757 
  - Johannes Ratenburg 1757 - 1802 
  - Broder Joh. Ratenburg 1802 - 1832 
  - Johannes Ratenburg 1832 - 1878 
  - Thomas Hansen Ratenburg 1878 - 1897 
  - Julius Brodersen 1897 - 1901 
  - Johannes Johansen 1901 - 1910 
  - Helene og Anthoni P. Lund 1910 - 1919 
  - Andrea og Hans P. Enemark 1919 - 1919. 
 

 

 
 
B 14 
Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Visbjergvej). Gården blev kaldt Vestergård, og blev opført i 1700-
tallet. Gården lå på nordsiden af Visbjergvej, overfor senere Jens Møllers automobilforretning. Gården 
brændte 29. juli 1970, og blev ikke senere genopbygget. (Se billede af gården side 863, i tillæg side 105, 
109-10). 
 Beboere: - Marie og Andreas J. Haugaard           - 
  - Henriette og Peter N. Haugaard   1898 - 1936 
  - Martin Michelsen c1942 - 1948 
  - Andrea og Johan Enemark           -  
  - Didde Holm                              - 
  - Loise og Johannes Holm           - 1958 
  - Marie og Thomas Toft    1958 -   
  - Paul Mønster / Erik Hansen   1963 - 1965 
 
B 15 
Kådnergård i Bedsteds vestlige bydel. (Se Valmuevej 2 i Sogneatlas). Gården lå, hvor i dag det tidligere 
automobilværksted ligger på adressen Valmuevej 2. (Se billede af gården i tillæg side 107). 
 Beboere: - Hans Boysen  1740 - 1741 
  - Jens Jensen  1741 - 1790 
  - Hans Petersen  1790 - 1850 



 1254

  - Kynde Madsen  1850 - 1897 
  - Maren og Asmus Haugaard  1897 - 1935 
  - Maja og Niels Verner Thomsen  1935 - 1964  
 
B 16 
Kådnergård i Bedsted. "Den Gamle Rønne, Pax" (Sivkrovej 7). (Bd. I, bl 38 + I fol 440 s. 2 og 446). 
Gården blev opført 1845, udvidet i 1860 og moderniseret i 1984. Jordtilliggende i 1845: 3,7687 ha. 
Boligareal: 152 m2 + stald og lade 119 m2. I 1996 stod huset tomt, og kort efter, i ca. 1998 blev ejendommen 
købt af Svend Aage Jacobsen, hvorefter det blev jævnet med jorden. 
 Beboere: - Johannes Rossen  1845 - 1897 
  - Thomas L. Sølbeck  1897 - 1922 
  - Hans Jensen Løbner  1922 - 1929 
  - Paul Jensen Paulsen  1929 - 1933 
  - Volquard Olsen  1940 - 1945 
  - Wilhelmine og Peter Christensen  1945 - 1983 
  - Karl E. Nielsen  1983 - 1989 
  - Gudrun og Martin Adelille  1989 - 1996. 
 
 

 

Billede taget mod øst fra taget på J.B. Møllers maskinhus. Herfra ses til venstre i 
billedet lidt af det tidligere mejeri. I forgrunden ses det gamle jordmoderhus, og til 
højre med stråtag kirkesmedens hus, Kirkegade 17, der blev nedrevet i 1996. Foto: 
H. Haugaard 1973. 

 
 
A 21 
Parcellistgård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 14). (Bd. I, bl 21 + I fol 446 og 607 s. 2). Gården blev 
opført ca. 1770 og lå ca. 50 meter syd for Bent Haugaards hus, Hellevadvej 16. Dens jordtilliggende i 1876 
var 2,1994 ha. Gården var forfaldent og faldefærdigt i 1980-erne og blev nedrevet omkring 1992. 
 Beboere: - Jep With           - 1786  
  - Hans Jessen  1786 - 1788 
  - Niels Nielsen  1788 - 1814 
  - Christian Petersen  1814 - 1833 
  - Hans Peter Fyrstelin  1833 - 1852 
  - Johannes Rossen  1852 - 1873 
  - Knud Hansen Schmidt  1873 - 1896 
  - Carl Hermann  1896 - 1927 
  - Justine og Knud Hermann  1927 - 1967 
  - Jürgen O. Køpp  1967 - 1982 
  - Martha og Jes P. Christensen  1981 - 1989 
  - Bjarne Nielsen  1982 - 1985 
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  - John Drøhse  1985 - 1992. 
 
A 14 
Parcellistgård eller kådnergård på Bedsted Mark. (Hellevadvej 16) (Bd I, bl 18 + I fol 444 s. 2 + fol 335 
s. 2), opført ca. 1770. Matrikel 18. Gårdens jordtilliggende i 1876 var 5,9057 ha. I 1970 ophørte stedet som 
landbrugsejendom. Brændte i 1995, hvorefter et nyt parcelhus blev opført 1996 på grunden af Bent 
Haugaard. (Se billede af ejendommen side 871). 
 Beboere: - Erich Jacobsen  1770 - 
  - Peter Sørensen           - 
  - Laurits Hansen           - 1818 
  - Christian Petersen  1818 - 1820 
  - Hans Jørgen Hansen  1820 - 1841 
  - Niels Mathiesen Franzen  1841 - 1852 
  - Jes Lorenzen Møller  1852 - 1867 
  - Jørgen Clausen  1867 - 1883 
  - Andreas Andresen  1883 - 1884 
  - Martin Jørgensen  1884 - 1910 
  - Peter Chr. Høeck  1910 - 1912 
  - Jes Hansen Christensen  1912 - 1947 
  - Petra og Anders Ryttersgaard  1947 - 1970 
  - Martha og Jes Peter Christensen  1970 - 1981 
  - Jürgen O. Køpp  1981 - 1983 
  - Bjarne Nielsen  1983 - 1984 
  - John Drøhse  1984 - 1995. 
 
A 3 
Rentegård i Bedsted Nørrekjær. Den lille gård lå ved skellet til Ørslev i Hellevad sogn. Det var en lille 
simpel og 1-længet gård, opført omkring år 1909. Under krigen 1914-18 husede ejendommen polske 
flygtninge og omkring 1920 blev den atter forladt og kort efter jævnet med jorden. (Se mere herom side 
510). Beboere: - NN Feddersen       -1916- 
 
A 5 
Kolonistgård på Bedsted Nørremark. Den lille gård havde en længe og blev opført vist nok omkring 
midten af 1800-tallet. Den blev jævnet med jorden i begyndelsen af 1900-tallet. Dens sidste beboer var 
”Cathrine Hedekone”. (Se mere om dette lille hedehus, side 1012).  
 Beboere: - Hans Nissen Terp      - 1860 - 
  - Cathrine Schmidt (Hedekone)      - 1910 – 
 
A 2 
Statshusmandssted i Bedsted. (Hellevadvej). Udstykket fra Sivkro. Der blev givet 9.000 kr. i statslån til 
opførelsen. Gården lå på sydsiden af Hellevadvej, midtvejs mellem Sivkro og Arndrup Mølle. Gården, der 
blev opført omkring 1928, lignede de øvrige husmandsbrug på Bedsted Østermark. Gården nedbrændte den 
19. juni 1970 og blev ikke genopbygget. 
 Beboere: - Christian Mathias Hansen   1928 - 1948 
  - Jesper Hansen   1948 - 1950 
  - Helene og Aksel Andersen   1950 - 1962 
  - Olga og Børge Ebbesen   1962 - 1970. 
 
A 1 
Stationsbygning ved Sivkro, (Hellevadvej 23). Huset, en rødstens bygning, blev opført i 1911 og blev 
benyttet i forbindelse med Amtsbanen. Senere hen blev huset af ejeren på Sivkro benyttet som røgterbolig. I 
1985 blev bygningen revet ned og jævnet med jorden. 
 Beboere: - Hans Jensen   1911 - 
  - Inger og William Taszarek           - 1985. 
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A 4 
Gård på Bedsted Østermark, kaldet Østergård. Gårdens eksistens fremgår af gamle kort og lå cirka 
midtvejs mellem Sivkro og Bedsted Bjerg. (Se mere om Østergård side 464 og 475). 
 Beboere:  - Ingen beboere kendes. 
B 18 
Hyrde eller markmandens hus i Bedsted? (Lundbyesvej). Huset lå lige vest for Fattiggården i Bedsted og 
på samme side. Muligvis var det også her smed og inderste, Peder Nielsen Povelsen boede omkring midten 
af 1800-tallet. Huset fremgår af målebordskort, nr. 6: 54-55. 
 Beboere:  Ingen kendes herudover 
 
 

Mårbæk 
 
A 19 
Aftægtshus i Mårbæk. Huset blev opført som aftægtshus for gården, Andreasmindevej 2. Huset lå ca. 100 
meter nord for gården og blev bygget omkring 1880. Det blev opgivet omkring 1920, hvorefter det forfaldt. 
Aftægtshusets eksistens fremgår af et kort. 
 Beboere: - NN Jørgensen   - 1900 – 
 
 

 

Billede af en tidligere ejendom i Bedsted. Der er sandsynligvis tale om en af de to parcellistgårde, der 
lå ved Snerlevej og bag ved Snerlevej 5, der i dag bebos af Peter Enemark. Hvem personerne er 
vides ikke. - Kortsamler Peder Simonsen i Sønderborg havde det samme billede og bagpå var der 
skrevet en meddelelse af Jes Jørgensen og NN Erichsen til en person i Rødekro. Billedet er 
sandsynligvis af omkring år 1900. Fotografen er ukendt 

 
 
 
A 24 
Hus i Mårbæk (Andreasmindevej). Huset lå ved den nordlige side af Andreasmindevej, omtrent lige over 
for gården, Andreasmindevej 1, hvilket fremgår af et kort. Om dets eksistens vides næsten intet. 
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
 
A 15  
Hus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset skal have ligget syd for Bækgård, Hellevadvej 12, ned mod åen. 
(Oplysning fra Kirstine Brodersen, Bøgevej 3 i Bedsted). Der vides i øvrigt intet om huset. 
 Beboere:  - Ingen beboere kendes. 
 
A 16 
Inderstehus i Mårbæk. (Hellevadvej). Huset blev opført i 1600-tallet og lå nord for bebyggelsen i Mårbæk. 
Dets eksistens fremgår af mejers kort fra 1641. Kun et par beboere kendes. 
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 Beboere: - Jes Jessen  1736 -    
  - Jes Jessen (søn)      -1769- 
 
A 17 
Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå i Mårbæk, oprindelig tæt indeklemt mellem gårdene, Hellevadvej 
10 og Hellevadvej 8. Gården brændte omkring 1864 og blev ikke senere genopført. I stedet blev den i 1864 
udflyttet på adressen, Andreasmindevej 2 som Jørgensens gård (B) i Mårbæk. (Se artikel om denne gård side 
742-49). 
 Beboere: - Peter Lassen       -1535- 
  - Las Petersen       -1539- 
  - Tücke Jebsen/Povel Jessen       -1609- 
  - Mats Tüchsen       -1641- 
  - Peter Paulsen          - 1736 
  - Hans Jacobsen  1736 - 1762 
  - Jacob Paulsen  1762 - 1787 
  - Diedrich Diedrichsen  1787 - 1790  
  - Jens Petersen  1790 - 1803 
  - Johan Hinrichsen  1803 - 1824 
  - Johannes Petersen  1824 - 1833 
  - Hans Nissen Lund  1833 - 1850 
  - Christian Christensen  1850 - 1852 
  - Christian Hansen  1852 - 1852 
  - Frederik Jørgensen  1852 - 1864. 
 
A x 
Gård i Mårbæk. (Hellevadvej). Gården lå ud til vejen på sydsiden.  
(Denne gård er ved en forglemmelse ikke medtaget i papirudgaven) 
 
 

Gravlund 
 
A 26 
Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). Gården lå tæt øst for Jepsens gård. Oprindelig kaldt gård D i 
Gravlund, men blev ikke senere genopbygget efter en brand i 1796, der lagde alle 4 gårde i Gravlund i aske. 
(Se kortskitsen side 417). 
 Beboere:  - Ingen beboere kendes. 
 
A 27 
Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå indeklemt mellem Schrøders og Jepsens 
gårde på Andreasmindevej. Den brændte i 1796 og blev derefter udflyttet og genopbygget i toftens sydlige 
ende (Se kortskitsen side 417 samt side 421-26). Se også om A 28. 
 Beboere: - Povel           - 1690 
  - Hans Povelsen  1690 - 1743  
  - Hans Hansen  1743 - 1760 
  - Hans Nissen  1760 - 1776 
 
A 28 
Gård i Gravlund. (Andreasmindevej). (Bd. I, bl 5). Gården lå i toftens sydlige ende mellem Schrøders og 
Jepsens gårde på Andreasmindevej. Gården blev opført ca 1796, men brændte igen den 9. juli 1880.  Herefter 
blev gården opgivet, udflyttet og opført på sit nuværende sted i Gravlund, Gravlundvej 4. (Se kortskitsen side 
417 og 421-26). 
 Beboere: - Hans Nissen   1776 - 1797 
  - Hans Hansen  1797 - 1829 
  - Hanne og Johannes Lorentzen  1829 - 1862 
  - Kirstine og Hans N. Lorentzen  1862 - 1880. 
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A 29 
Aftægtshus i Gravlund. (Andreasmindevej). Huset blev opført i 1862 af gårdmand Johannes Lorentzen ved 
siden af sin gård. Huset kostede 1800 kr. at opføre og var på 6 fag á 3 alen. De to fag var beregnet til 
stadsvognen. Huset blev nedrevet muligvis i begyndelsen af 1900-tallet. (Se omtale af aftægtshuset side 
424). 
 Beboere:  - Hanne og Johannes Lorentzen  1862 - 1879  
 
 

Øster Terp 
 
C 1 
Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå midt i landsbytoften. Der vides intet om det. 
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
 
C 2 
Inderstehus i Øster Terp. (Nederballevej). (Bd. I, bl 37). Huset lå ved østsiden af Nederballevej, midtvejs 
mellem Hans Skous gård og Kurth Hansens gård. I begyndelsen af 1900-tallet blev huset kaldt "Villa Mett", 
hvor det da blev brugt som skolehus for det tyske mindretals børn. Grundareal: 3528 m2. Huset blev 
nedrevet omkring 1925. 
 Beboere: - Peter Nic. Outzen          - 1882 
  - Peter Petersen Willadsen  1882 - 
  - Andreas P. Jensen          - 1920   
  - Tysk Skole, Ella Pohlmann   1920 - 1925.           
 
 

 

Postbud, Christian Edlef Paulsen (1885-) sammen med sin hustru 
(med hatten) Christine Marie Schmidt (1887-) foran huset, 
Nederballevej 2 i Øster Terp. Damen til venstre er sypige, Anne 
Nymark (født i Terp 28. sept. 1856, død ugift 14. nov. 1921), datter af 
smed i Terp, Christian Peter Nymark og Cecilie Marie Søllingvrå. 

Senere, i 1912 lod Chr. Paulsen huset, Visbjergvej 47 bygge, men 
allerede i 1918 flyttede familien til Agerskov sogn. Billedet er fra ca. 
1912 og lånt af Iver Gubi, Bedsted. (Se også billedet af familien 
Paulsen, side 499). 

 
 
 
C 3 
Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for Schmidt Meyers gård, Nederballevej 3. 
Se mere om denne gård side 600-602, hvor den da bliver kaldt gård D. Gården blev nedlagt i 1700-tallet, før 
1754. I øvrigt vides der intet om. 
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
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C 4 
Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Den forsvandt 
en gang i 1800-tallet. Se mere om denne gård side 600-602, hvor den da kaldes gård F eller Jacobsens gård.
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
 

 

 
 
C 5 
Gård i Nerballe i Øster Terp. (Nederballevej). Gården lå vest for gården, Nederballevej 4. Gården blev 
kaldt "Knuds Gård" efter gårdens sidste ejer Knud Nissen Langkjær. Han og familien forlod i 1808 Øster 
Terp. Herefter stod gården tom og blev nedrevet senere hen i 1800-tallet. (Se mere om denne gård side 600-
602). Beboere: - Jep Hansen      -1641- 
  - Nis Jensen          -1732 
  - Jens Nissen  1732 - 
  - Peder Jensen          - 
  - Hans Pedersen  1791 - 1800 
  - Knud Nissen Langkjær  1800 - 1808. 
 
C 10 
Inderstehus i Øster Terp. (Overballevej). Huset lå i landsbytoften syd for Iversens gård. Muligvis var 
stedet resterne af en tidligere gård, der i 1700- eller 1800-tallet blev udflyttet til Terp Vestermark, muligvis 
gården Siedlung. Huset blev nedrevet efter 1876, og før 1920. 
 Beboere:  - Ingen beboere kendes. 
 
A 6 
Hus på Øster Terp Nørremark, (Nederballevej). Stedet blev kaldt "Æ Villa" eller "Sorgenfri". Det 
nedbrændte i 1963, og blev ikke senere genopbygget. Ved branden indebrændte 3 søskendebørn af Gerda og 
Paul Mønster. (Se mere herom side 462 og 474) 
 Beboere: - Lise og Carsten Bendorff          - 1958 
  - Heinrich Klosz / Paul Mønster  1958 - 1963 
 
C 6 
Skole- og hyrdehus i Øster Terp. (Overballevej). Skolehuset lå tæt på og vest for Bent Iversens gård, 
Overballevej 3. Huset fremgår af kortet over Terp fra 1876. (Kort 4: 26-27) 
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
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C 7 
Inderstehus i Øster Terp, eller måske oprindelig et aftægtshus for Hørgård. Det lå overfor Hørgård, dvs. 
ved Overballevejs sydside (Kort 4: 54). 
 Beboere: - Ingen beboere kendes. 
 
A 18 
Krigsfangelejren på Øster Terp Nørremark. Fangelejren blev opført omkring 1915 beregnet til russiske 
krigsfanger og lå ved sogneskellet mellem Bovlund og Øster Terp. Lejren bestod af træbarakker. Omkring 
1919 blev lejren igen fjernet. (Se mere om fangelejren side 178-80). 
 
C 8 
Inderstehus med smedje i Øster Terp. Huset (Bd. I, bl 19) lå på Overballevej øst for Hørgård, i dag midt i 
marken øst for gården. Her boede datidens smed i Øster Terp. Både Hans Beck Thomsen og Jes Jessen var 
smede, Jes Jessen nævnes også at være gørtler. Ejendommen er muligvis blevet nedrevet i begyndelsen af 
1900-tallet. Ejendommens placering fremgår af kortet over Terp fra 1876, kort 4: 56-57. 
 Beboere: - Hans Beck Thomsen          - 1884 
  - Jes Jessen  1884 - 1900. 
 
C 9 
Inderstehus i Øster Terp. Huset lå lidt nordøst for gården Hørgård midt i marken og fremgår af kortet over 
Terp fra 1876, kort 4: 61-62. 
 Beboere: - Ingen beboere kendes.  
 
 

 

Toetages ejendom med sidebygning nord for Øster Terp ved 
Nederballevej. Huset blev også kaldt Æ Villa. Det brændte i 1963, hvorved 
3 børn indebrændte. Billedet er et luftfoto og er lånt af Ingeborg Bendorff, 
1997.  

 
A 12 
Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 8). (Bd. I, bl 18, I fol 310 + I fol 429). Gården 
blev opført omkring 1835, som den østligste i rækken. Gårdens jordtilliggende var i 1876: 4,0585 ha. Stedet 
havde i 1970-erne adressen: Nederballevej 8. Den 23. juni 1920 blev gården overtaget af Lorenz Rehder, der 
kom fra Hellevad. Hans søn, Heine Rehder var stedets sidste beboer. Omkring 1985 blev bygningerne 
nedrevet. 
 Beboere: - Paul Jepsen 1774 - 1838 
  - Lorenz Frederik Jørgensen 1838 - 1848 
  - Jørgen Lorenzen Jørgensen 1848 - 1858 
  - Jørgen Fyrstelin Tüchsen 1858 - 1859 
  - Peter Rosenberg 1859 - 1868 
  - Andreas Petersen 1868 - 1896 
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  - Cathrine Elisabeth Bruhn (enke) 1896 - 1906 
  - Mathiesen? (Hans Jannick Brun)  1906 - 1914 
  - Mathias Eskildsen 1914 - 1922 
  - Metha og Lorenz Rehder 1922 - 1936 
  - Kirstine og Heinrich Rehder 1936 - 1960. 
 

C 11 
Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført i 1830-erne, og 
sandsynligvis allerede nedlagt som selvstændigt landbrug før 1876, da stedet ikke fik et selvstændigt 
artikelnummer ved matrikuleringen i 1876. 
 Beboere: - Dennis Nissen Beyer           - 1852 
  - Anne Marie og Anthoni Beck  1852 - 1876. 
 
A 10 
Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 15 + II fol 27). Gården blev opført 
omkring 1838, og i 1876 var dens jordtilliggende 4,3677 ha. I 1958 var gården så forfalden, at resterne blev 
afbrændt af brandvæsenet ved en øvelse i ca. 1962. Huset var igennem mange år røgterbolig for gårdmand, 
Jürgen Schmidt på Nerballegård. Omkring 1985 var der endnu enkelte spor af gården, samt nogle 
enkeltstående træer. 
 Beboere: - Andreas Jørgen Graungaard      -1876- 
  - Friedrich Karger      -1900- 
  - NN Suhr 1926 - 1941 
  - Peter Larsen 1941 - 1944 
  - Sophus Thomsen 1944 - 1948 
  - Lorenz Hansen 1948 - 1950 
  - Peter Nielsen 1950 - 
  - Margrethe og Heinrich Klosz         - 1958. 
 
A 13 
Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej 10). (Bd. I, bl 20 + I fol 430 s. 2 + II fol 
542). Gården blev opført i 1838, som det også fremgik af årstallet på gårdens murværk. Gårdens 
jordtilliggende var i 1876: 7,0806 ha. I 1921 bliver stedet tillagt noget ekstra jord: 2,42 ha fra Jes 
Jessens parcel. 2,07 ha fra Alfred Petersens parcel og 1,82 ha fra Thomas Brodersens parcel. 
Herefter havde gården et jordtilliggende på 13,3855 ha. I 1926 blev gården udvidet med en lade. 
(Oplysninger fra Alfred Jessen af 3. nov. 1987). Efter Alfred (Alle) Jessens død i dec. 1993 blev 
ejendommen kort tid efter nedrevet. I 1970-erne havde stedet adressen: Nederballevej 10. 
 Beboere: - Anna Maria Seneberg         - 1838 
  - Hans Johansen Møller 1838 - 
  - Margrethe Møller, f. Hinrichsen         - 1888 
  - Jep Hinrich Møller 1888 - 1910 
  - Carl Carstensen 1910 - 1912 
  - Hanna og Asmus Peter Jessen 1912 - 1952 
  - Alfred Jessen 1952 - 1993. 
 
A 30   
Landejendom på Øster Terp Vestermark. (Vestermarksvej). Stedet blev i begyndelsen af 1900-tallet i den 
tyske tid også brugt som arresthus. (Se mere herom på side 642). 
 Beboere: - Christine og Jørgen Nørskau      -1900- 
 
A 11 
Parcellistgård på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). (Bd. I, bl 19). Gården blev opført omkring 
1838 og blev nedbrudt nogen tid efter at den sidste beboer fraflyttede i 1960-erne. I 1985 var der intet spor 
tilbage af gården. I 1876 var stedet ophørt som et selvstændigt landbrug. Jorden blev i stedet sammenlagt 
med F.  
Den sidste beboer hed Jonassen. Han blev også kaldt æ hundmand, fordi han havde opdræt af hunde. Han 
lavede også trælegetøj, som han havde lært under et fængselsophold. Senere, omkring 1965 flyttede Jonassen 
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fra sognet, hvorefter ejendommen blev nedrevet. Murbrokkerne blev brugt som fyld på parkeringspladsen 
ved forsamlingshuset. 
 Beboere: - Hans Beck Thomsen      -1876- 
  - Jes Jessen  1883 - 
  - Andreas Knudsen          - 1950   
  - Martha og Volquard Olsen  1946 - 1950 
  - Svend Aage Jonassen  1950 - 1965. 
 

 

Endnu et billede af en ejendom, der ikke er blevet identificeret. Ejendommen er 
sandsynligvis opført i 1800-tallet og er sandsynligvis fra Bedsted sogn eller dets 
omegn. Til højre stuehuset med zinktag og to skorstene. Der er også vinduer i gavlen 
til højre, der tyder på et enkelt værelse på 1. sal. Vinkelbygget til stuehuset ses 
staldlængen. Også denne er belagt med zink. Billedet er lånt ca. 1990 af tidl. 
bagerkone i Bedsted, Misse Petersen (1908-1995). 

Sidste: Gården er identificeret som Stenagervej 1 på Bedsted Nørremark. (Oplysning 
fra købmand Chr. Petersen, Kolding. Han har selv boet på gården. 

 
 
A 20 
Husmandssted på Øster Terp Nørremark. (Nederballevej). Gården blev opført som statshusmandsbrug i 
1930 med et statslån på 9000 kr. og havde et jordtilliggende på 12,9 ha. Gården nedlagt som landbrug 
omkring 1977. Der er stadig spor af gården, selv om den er tilgroet og forladt. Gården ligger på venstre side 
af vejen på vejen fra Øster Terp til Kvindlund. Gården var rødmalet.  
 Beboere: - Søren Krogh Larsen   1930 - 1951 
  - Ellen og Peter Christensen  1951 - 1958 
  - Emma og Sofus Rasmussen  1958 - 1964 
  - Herbert Mastrup  1964 - 1977. 
 
C 12 
Gård i Øster Terp. (Overballevej). Gården lå på venstre hånd, når man fra Nederballevej drejer ind ad vejen 
mod Kurth Hansens gård. I 1837 flyttet Thomas Hansen gården øst ud af byen til stedet, hvor Johannes 
Møllers gård ligger i dag. 
 Beboere: - Mathias Hansen      -1641- 
  - Hans Mattesen      -1670- 
  - Mathias Hansen          - 1714 
  - Jørgen Jessen  1714 - 1746 
  - Hans Hansen Mattesen  1746 - 1763 
  - Jes Jørgensen  1763 - 1765 
  - Bøje Bøjesen  1765 - 1800 
  - Andreas Chr. Bøjesen  1800 - 1813 
  - Thomas Hansen  1813 - 1837. 
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A 31 
Rentegård på Øster Terp Vestermark. (Visbjergvej 33). Opført som rentegård i begyndelsen af 1900-
tallet, udstykket fra Siedlung. Gården var på 22,5 ha og ejendomsskylden i ca. 1990 på 720.000 kr. I 1997 
blev ejendommen nedrevet.   
 Beboere: - Dora og Alfred Petersen           - 1932 
  - Hans Chr. Grevsen  1932 - 1933 
  - Magda og Andreas Dyhrberg  1933 -  
 
 

 

 
Kilde:  
• Kortene er hentet fra Königliche Preußische Landes Aufnahme fra 1878 i målestok 1: 25000. 
 
 
 
 
 

Oldtidsfund (2) 
En fortsættelse af artiklen fra hefte nr. 18, side 640-41 

 
14. Under bopladsrekognoscering i nærheden af Arnåen i Mårbæk finder Holger Kappel i 1958 en 
flintplet: 1 skiveskraber, 1 knude og 2 dårlige flækker. (Meddelt af billedhugger Holger Kappel til 
Haderslev Museum 1958) 
 
15. Under bopladsrekognoscering i nærheden af Arnåen i Mårbæk finder Holger Kappel i 1958 en 
flintplet: 1 spån med retouche, 1 ildskørnet blok, 1 knude, 1 flække samt 1 tilhugget flintstykke. 
(Meddelt af Holger Kappel til Haderslev Museum 1958) 
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16. Johan Jepsen i Arndrup har i sin tid som gårdmand fundet flere stenredskaber på sine marker og 
langs med Arnåens bredder. (Meddelt af snedker i Bedsted, Peter S. Bøje, 1977)  
 
17.  Enkeltfund af tyknakket stenøkse på Bedsted Nørremark af gårdmand og sognefoged i Terp, 
Peter Brodersen. (Meddelt af Peter Brodersen, 19xx) 
 
18.  Gårdmand i Terp, Eskild Eskildsen, har vest for Enggård på en mark, der hedder Hellsende, 
fundet 2 stenøkser. (Meddelt af sønnen, gårdmand i Terp, Hans Eskildsen, 1991). 
 
19.  Fund af tyknakket stenøkse af gråhvidt flint, 13 cm lang. Kun øksebladet er poleret. Fundet af 
gårdmand i Bedsted, Peter Haugaard, i Vestengen ved Bolbro. Se billedet nederst på siden, den 
øverste. (Meddelt af Peter Haugaard, 1980). 
 
20.  Peter Haugaard finder ca. 1970 i Krempermærsk i Vestengen i Bedsted 1 flintdolk fra ca. år 
1700 f.v.t. Dolken er 15 cm lang, vejer 90 gram og af gulbrunt flint. Den er sandsynligvis 
opskærpet, dvs. gjort brugbar igen efter brud eller beskadigelse af æggen. Se billedet nederst på 
siden, den nederste. (Meddelt af Peter Haugaard, 1980) 
 

 

To sten, begge fundet af Peter Haugaard, Bedsted. Den øverste, (Se 
nr. 19) er en stenøkse, den nederste (Se nr. 20) er en flintdolk. Foto: 
H. Haugaard, 1995. 

 
 

21.  Enkeltfund af 1 stenøkse på Ginegårds jorder, gjort af gårdmand i Terp, Lars Peter Stigsen. 
Almindelig af størrelse. (Meddelt af Lars P. Stigsen, ca.1995) 
 
22.  Stenfund på gårdmand Svend Holger Hansens mark, Gravlundmark 4 på Gravlund Mark i 
1960-erne: 3 skrabere, 1 spids af en flintdolk og 1 brun tykskaftet flintøkse (12 cm lang). (Meddelt 
af Svend Holger Hansen, 1993) 
 
23.  Fund af 1 stor og meget flot stenøkse af gårdmand i Terp, Johannes Møller, på sine marker nord 
for gården. (Meddelt af Johannes Møller, ca. 1995) 
 
24.  Enkeltfund ca. 1967 af Ejvind Christensen på Bedsted Nørremark, af 1 lancetformet stendolk 
med klumpet fæste. Dolken er af brunt flint, 17 cm lang og 2 cm bredt blad. Udover den flotte dolk 
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har han også fundet 3 almindeligt udseende stenøkser. (Meddelt af gårdmand på Bedsted 
Nørremark, Alfred Christensen, 1992) 
 

 

 
 
25. Ved planeringen af sportsanlægget ved Bedsted Centralskole i 1962 fandt man 1 stenøkse af 
hvidt flint. Den opbevares på skolen. (Meddelt af lærer Peter Brodersen, Bedsted, 1981). 
  
26.  Gårdmand Niels Højrup, Bedsted Bjerg, har på sine marker gjort flere stenfund, bl.a. 1 grov 
tyknakket mejsel, 1 flækkeskraber samt flere flintflækker, 1 lang flække af brunt flint, skaftenden af 
en tilhugget flintdolk, samt 1 fragment af en tyknakket mejsel. (Meddelt af gårdmand Niels Højrup 
til Haderslev Museum, 1959) 
I øvrigt havde Niels Højrup en stor samling af vidt forskellige stenredskaber, især fra den yngre 
stenalder, som han og hans far gennem mange år havde fundet i deres eng, samt på markerne og i 
skrænten tæt ved gården på Bedsted Bjerg. 
 
27.  Under mergelgravning i Øster Terp i begyndelsen af 1800-tallet, finder man her ofte lerpotter, 
som er fyldt med aske”. Nævnt side 641. (Kilde: Johs. von Schrøder: ”Hertugdømmet Slesvigs 
Topografi”. 1837, side 473) 
 
28.  Fund af en meget stor stenøkse, af gårdmand i Terp, Peter Nielsen, Gravlundvej 2 på sine 
marker. (Meddelt af Lars Peter Stigsen, ca. 1995) 
 
29. Under pløjning ca. 1970 på Bedsted Nørremark, finder gårdmand på Bedsted Nørremark, 
Christian Hattesen, 1 bronzeøkse, en såkaldt celt, 11,8 cm lang, vægt 250 gram. Celten er senere 
blevet inddraget af Haderslev Museum. (Meddelt af Chr. Hattesen, 1983). Se mere om celten side 
182-83. 
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30. Fund af guldhalsring (Danefæ) i eller ved Øster Terp, omkring 1933. Vægt 226 gram. 
Halsringen er dateret til ca. 450 e. Kr. (Se mere om fundet side 599)  
 
31. Under roehakning på gårdmand Hans Jürgen Schmidt Meyers marker, vest for gården, finder 
Erik Schrøder ca. 1971 1 bronzeøkse, 15,6 cm lang, vægt 300 gram. (Meddelt af Hans J. Schmidt 
Meyer, 1983). Se også en omtale af fundet side 182-83. 
 
32.  Fund af flere muslingeskaller og vættelys i 1980-erne på Bedsted Bjerg, gjort af gårdmand på 
Bedsted Bjerg, Henrik Abrahamsen, i den sydlige skrænt ved gården. (Meddelt af Henrik 
Abrahamsen, 1990) 
 
33. Enkeltfund af 1 glat stenøkse, af Oluf Meyer i Bedsted Nørrekær under en klapjagt i 1975. 
Øksen er 20 cm lang og smukt tilhugget. (Meddelt af Hans J. Schmidt Meyer, 1983) 
 
34. Fund af 2 tyknakkede stenøkser af henholdsvis Line Pedersen og Jens Ove Pedersen på den 
samme mark i Gravlund. Økserne er henholdsvis 14 og 20 cm lange. Desuden et fund af en lerform, 
beregnet til støbning af bronze eller jernøkser. (Meddelt af Line Pedersen, 1992 og 2000) 
 
35.  Fund af 1 øksehoved med delvist ødelagt hul, 11,7 cm lang, 4,3 cm bred og med en huldiameter 
på 2,1 cm, vægt 380 gram. En såkaldt stridsøkse fra dolktiden, fundet af gårdmand på Bedsted 
Nørremark, Holger Wilkens. Se billedet nedenfor, den til venstre.  
 
 

 

To sten, begge fundet af Holger Wilkens, Bedsted Nørremark, Den 
venstre (Se nr. 35), er et defekt øksehoved. Til højre, (Se nr. 36) er en 
stenmejsel af flint. Foto: H. Haugaard, 1995. 

 
36-37.  Fund af en fint tilhugget stenmejsel af flint (14,6 cm lang, 2 cm tyk og 85 gram i vægt), af 
Holger Wilkens på Bedsted Nørremark. Se billedet nedenfor, den til højre. 
Desuden flere andre fund af Holger Wilkens på Bedsted Nørremark rundt om på sine marker og 
omkring Højholm: 3 stenøkser, 1 rund skraber, 1 slibesten med borehul, 12 cm lang og vægt 90 
gram.  
Desuden flere forstenede søpindsvin og vættelys, samt slaggeklumper fra jernudvinding. (Meddelt 
af Holger Wilkens 1990-94). Se i øvrigt også artiklen side 246. 
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38.  Fund af stor og flot stenøkse i Mårbæk på gårdmand Thorvald Møllers jord. (Oplysninger fra 
Mary Møller, Løgumkloster, 1995) 
 
39. Fund af 1 stenøkse, sydvest for gården tilhørende gårdmand i Arndrup, Johannes Jepsen, 
Hejselvej 4. (Meddelt af Gunnar V. Jepsen, Fredericia, 1999) 
 

40.  Fund af 2 stenøkser og 1 brudstykke af en stenøkse. Den fine af de to økser er en stridsøkse fra 
dolktid (Se nr. 35), 16,5 cm lang, 6,5 cm bred og med et hul ca. 3 cm i diameter. Stenen er af grå-
grønlig sandsten. Fundet ca. 1955 af Holger Andersen i Søndermark, vest for gårdmand Chr. 
Brodersens gård i Mårbæk, ca. 300 m nord for Arnåen. 
Desuden fund af 2 forstenede søpindsvin og nogle vættelys på højmarken på Mårbæk Bjerg, af 
Holger Andersen i 1950-erne. (Meddelt af Holger Andersen, 1996) 
 

41.  I forbindelse med nogle udgravninger på gårdmand Kresten Terps mark i Hinderup, fandt man i 
august 1924 to stensætninger, der hver indeholdt en gravurne. 
Da man tidligere har fundet lignende urner på denne mark, mener man, at stedet i tidlig jernalder 
har været anvendt som boplads og begravelsesplads. (Meddelelse i Jydske Tidende, lørdag 23. aug. 
1924) 
 
42. På den samme mark, ca. 50 meter øst for Holmsgård på Bedsted Mark, fandt gårdmand Mads 
Friis i 1950-erne 2 store tyndnakkede (16 cm lange) økser og 1 mindre tyknakket (10 cm lang) økse 
af gråligt flint. Desuden 1 skraber (11 cm lang og 4 cm på det bredeste sted) i brun flint og spids i 
begge sider, samt en økse (11,5 cm lang, 6 cm bred, 5 cm høj) i grå sandsten med et hul på 2½ cm i 
diameter. Derudover har Mads Friis også fundet 1 forstenet søpindsvin. (Meddelt af Mads Friis, 
2000)  
 
43.  Glat guldarmring, der ender i 4 små spiraler, 26,4 gram med en lødighed på 81,7 % rent guld. 
Guldarmringen blev fundet i marts 1945 i en eng i Svejlund, ca. 100 m øst for Bedsted Bjerg, af 
Holger P. Hansen fra Bedsted. Fundstedet tilhørte gårdmand i Svejlund, Jens Petersen. 
Armringen, der menes at være ca. 3000 år gammel, er danefæ og er at finde i Nationalmuseet, 
registreret som nr. 319/45. Guldværdien blev i 1945 sat til 431,40 kr. (Meddelt af Holger P. Hansen, 
Hellevad, 1998) 
 

  43 

Kilde: 
• Steen Andersen: ”Hærvejen og bebyggelsen i Nordslesvig i den ældre bronzealder”, artikel i Sønderjysk 

Månedsskrift 1983, side 357-64. 
Oplysning:  
• Gudenåkulturen = Maglemosetid, dvs. 8000 - 6500 f.v.t.   
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Stenfund fra Alslev og Øster Højst 
 

Arkæolog Holger Kapel foretog i sommeren 1958 en rekognoscering langs åerne i vort område 
for om muligt at finde tegn på bopladser fra stenalderen. På baggrund af denne undersøgelse skrev 
han en artikel i Sønderjyske Årbøger. Om hans fund ved åerne omkring Alslev og Øster Højst skrev 
Holger Kapel følgende:   

 
”Mens egnen langs Brede å og Lobæk stort set skuffede mine forventninger, skulle jeg sydøst for 

Løgumkloster langs Arnåen, mellem Alslev og Øster Højst, støde på en gruppe bopladser - 6 i alt - der var 
ret ensartede og som havde en helt anden karakter end den, jeg kendte fra Ålbækdalen. Særlig langs åens 
vestlige bred, fra ”Sandet” lige udenfor Alslev lå forskellige gode pladser ret nær ved siden af hinanden. Her 
dominerede flækkerne, og der var ret store og gode eksemplarer imellem. Tværpile og mikroliter var ikke 
sjældne og små stejl-æggede skrabere forekom også. Alle pladserne ligger på sandet terræn jævnt skrånende 
ned mod åen. De tilhører sikkert alle Gudenåkulturen. 

 
 

 

Tegningen viser forskellige oldsager fra fundene ved Alslev - og Øster 
Højst området: a: er måske en sav, b: og e: er enten brudstykker af 
flækkeknive eller forarbejder til en tværpil, c: en mikrolit, d: en tværpil, 
f: en lille skraber, g: et bor og h: rimeligvis et brudstykke af en stor 
flækkekniv eller flækkeskraber. 

 
 
Kilde: 
• Holger Kapel: ”Nye fund fra ældre stenalder i Sønderjylland”, artikel i Sønderjysk Årbog 1958, side 223-

233. Heri om fund fra Alslev - Øster Højst bopladserne, side 229-30. 
 
 
 
 

Fund fra historisk tid 
 

Ud over de mange stenfund fra forhistorisk tid er der også en del fund fra den såkaldte historiske 
tid. Det er ikke fordi der vides så meget om disse fund, men de er vist nok alle fra tiden efter år 
1000, dvs. fra den historiske tid. 
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1. Skelsten eller marksten med indmejslede bogstaver “AP”. Bogstaverne er sandsynligvis 
initialerne for sognepræsten, Andreas Petersen, der i 1800-tallet havde “præstegårdsjord” på 
Bedsted Nørremark. (Fundet og meddelt af gårdmand, Holger Wilkens, Bedsted Nørremark) 
 
2.  Ko- eller fåreklokke af støbt metal (messing). Højden er 4,3 cm, nederste diameter er 4,3 cm. 
Vægt: 50 g. Hullet øverst i klokken bærer præg af slid. På selve klokken ses initialerne “CC”, der 
muligvis står for Casper Caspersen, der var gårdmand i Bedsted i begyndelsen af 1700-tallet, og 
som havde jord på Bedsted Nørremark. 
Klokken er fundet af Holger Wilkens sydøst for hans egen gård. Der skal være fundet andre 
lignende klokker. (Oplysning fra Holger Wilkens). 
 
 

 2 

 
 
3. Da man i 1952 opførte førstelærerboligen, Lundbyesvej 7, fandt man ved udgravningen af husets 
kælder en gammel brønd opført af kampesten. Før man begyndte støbningen af husets sokkel blev 
brønden først kastet til med jord. (Meddelt af bygmesteren, Thomas Sølbeck, Bedsted 1978) 
 
4. Under restaurering af herredsfogedgården i Bedsted fandt snedker, Peter S. Bøje i gårdens 
daværende østlænge, en stenkværn anvendt som stolpefundament ved indkørselsporten. Stenen lå 
med bunden i vejret og på stenen var der udhugget 3 bogstaver. (Meddelt af Peter S. Bøje, Bedsted, 
1977) 
 
5. Ligsten i haven på Nerballegård, lagt over Maren Jepsdatter, død 21. marts 1779. Stenen måler 
80 x 120 cm og teksten er stadig læselig. Når stenen ligger i haven, er det sikkert fordi, den, ligesom 
ligstenene på både Sivkro og Gubis gård, er blevet bragt hjem fra kirken eller kirkegården i 
forbindelse med en oprydning. Omkring 1804 udstedtes nemlig en lov, der fremover forbød 
begravelser inde i kirkerne. (Se mere om denne sten side 279)  
 
6. En mindre opkastet jordvold eller dige, beregnet som et skel i toftens østlige side, tilhørende 
herredsfogeden, dvs. diget er at finde fra Sivkrovej og nordpå vesten for husene langs Bjergvej. 
Diget er af ældre dato og ses allerede anmærket på Mejers kort fra 1641. Der har sandsynligvis 
været et opkastet dige omkring hele toften. 
 
7. Gammelt egetræ i præstegårdshaven, den såkaldte Brorson Eg. På træet var der med stor 
sandsynlighed anbragt en træplade eller skilt, hvorpå der stod ”Brorson Egen”, til minde om 
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præsten Nic. Brorson, der var præst i Bedsted fra 1716-35. Træet væltede under en orkan 3. dec. 
1999. Af træet blev der i 2000 lavet en skulptur af Nicolaj Brorson, der står nordøst for kirken. 
 
8. Foran stuehusets havedør mod syd på herredsfogedgården i Bedsted ligger en stor flad sten, 1,5 
meter lang og 1 meter bred. Det er en gammel middelalderlig ligsten i rød granit, der er meget slidt 
på begge sider. På den ene side er der afbildet en korsfæstelsesscene. Den anden side fortæller om 
en begravelse, men hvem stenen er lagt for, vides ikke. Kun i det ene hjørne anes nogle bogstaver 
samt et ansigt (engel?) med langt hår. Stenen har sandsynligvis oprindelig ligget inde i kirken. 
(Meddelt af Andreas Gubi, Bedsted i 1984) 
Stenen kan muligvis være den præsten Johannes Prætorius i Øster Højst nævner, og som han og 
hans søskende satte i 1615 over forældrene, herredsfoged Jens Jepsen og hustru på familiegrav-
stedet på Bedsted kirkegård. Det kan dog også være en ligsten fra Ratenburg slægtens tid. 
 

 8                             9 

 

9. Ved bagdøren til stuehuset på herredsfogedgården har der altid stået en sten, der sandsynligvis en 
gang er blevet kløvet, og i så fald mangler den venstre halvdel. Øverst ses de to sidste bogstaver: 
”RB”. Nederst kan der måske have stået årstallet 1724 eller 1824. (Meddelt af Andreas Gubi, 
Bedsted i 1984) 
 
10. I forbindelse med restaurering af huset, Hellevadvej 5 i Gravlund, fandt den nuværende ejer, 
chauffør Henry Andersen i 1989 i alt 42 tyske guldmønter i et glas, anbragt under bræddegulvet i 
soveværelset. Ifølge Magdalene Toft (1916-2000) er guldmønterne blevet nedlagt af hendes 
bedstemor, Kjestine K. Tilgaard (1833-1911) i årene mellem 1908 og 1911. For 1 guldmønt kunne 
man dengang købe 1 ko. I dag (1992) er 1 mønt vurderet til ca. 1000 kr.  
(Meddelt 1992 af Magdalene Toft, født Lorentzen. Se også side 419, et billedet af gården, hvor 
mønterne blev fundet) 
 
11. I forbindelse med oprydningen efter en brand på gården, Overballevej 3 i Terp, fandt gårdmand 
Bent Iversen i 1971 under gulvet i den oprindelige port en såkaldt stjertpotte, bestående af en 10 cm 
høj og 10 cm i diameter stor lerpotte med et skaft og tre ben under bunden. Den var glaseret og gul-
brunlig i farverne med enkelte striber i. I selve potten var der spor af forkullede rester, som finderen 
ikke vidste hvad var. (Meddelt af Bent Iversen i 1993)   
Lerpotten er muligvis et såkaldt ”afværgeroffer” eller husoffer, nedsat under gulvet for at beskytte 
huset/gården mod ulykke eller ildsvåde. Man har på denne måde bundet husets sygdom eller ild, 
ligesom man også andre steder hensatte brand eller et onde i et træ eller i en sten. Materialet i 
potten, og som også kendes fra andre fund, var en slaggelignende masse, der kan have bestået af 
noget metal, trevler af hør, uld og dyrehår indpakket i et stykke lærred.   
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Billede af en tilsvarende stjertpotte som den Bent Iversen fandt i 1971 
under portens gulv. Denne type potte blev ofte anbragt i slutningen af 
middelalderen. Billedet er hentet fra Svend Frøkjærs historiebog. 

 
 
12. Omkring 1958 blev der i kirkegårdsdiget af snedker Peter S. Bøje fundet et fragment, sandsynligvis af et 
katolsk vievandskar. Det fundne stykke granit viser bunden, der i diameter er 25 cm og med spor af et 
fingertykt afløbshul. 
 

 

Billede af et fragment af et katolsk vievandskar. Foto H. Haugaard, 
marts 1990. 

 
 
Et vievandskar blev i den katolske tid anvendt til vievand (dvs. indviet vand), idet man dyppede et 
par fingre ned i vandet, hvorefter man slog korsets tegn. Der er kun ganske få hele kar bevaret i 
Danmark, da de næsten alle blev slået i stykker i overgangstiden efter Reformationen.    
Fragmentet opbevares i dag i kirkens tårnrum i en murblænding. (Meddelt af Peter Bøje, Bedsted i 
1977). Nogen vil dog mene, at stenen blot har været beregnet til et stolpehul! 
 
13. På Sivkro ligger der ligeledes foran havedøren mod øst for stuehuset en ligsten. Den stammer 
sandsynligvis fra en begravelse på Bedsted kirkegård, og som på et tidspunkt er hentet hjem i 
forbindelse med en oprydning på kirkegården eller en restaurering af kirkens gulv, måske efter at 
loven om forbud mod begravelser inde i kirken. Stenen anvendes nu som terrassesten. 
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14. Holger Andersen finder omkring 1960 øst for gården i Mårbæk en mønt fra 1600-tallet. Den var 
på størrelse med en 5 krone mønt fra i dag. (Meddelt af Holger Andersen, nov. 1996) 
 
15. Tre porcelænsben af rødler, sandsynligvis fragmenter fra en jydepotte fundet på toppen af 
Mårbæk Bjerg af Holger Andersen i årene omkring 1960. De enkelte ben er ca. 7 cm lange med et 
rundt hul midti med en diameter på ca. 1 cm. (Meddelt i november 1996 af gårdmand i Mårbæk 
Holger Andersen) 
 
16. På Bedsted kirkegård ligger en ret stor sten i det sydvestlige hjørne mellem to træer. Stenen er af 
granit og måler ca. 70 cm i længden og 35 cm i højden. Oven på stenen ses midtpå et tragtformet 
hul med en dybde på 12-15 cm. Selve hullets diameter er 5-10 cm, foroven dog ca. 15 cm. Stenen er 
ifølge arkæolog Lennart Madsen, Haderslev Museum en portstolpesten.  
 
 

 

Portstolpesten (Se nr. 16) på Bedsted Kirkegård, flankeret af to store 
træer med kirken i baggrunden. Foto: H. Haugaard juli 2002. 

 
 
 
 
 

Draveds historie gennem 12.000 år 
Af Allan Honoré, Løgumkloster 

 
Et par tusinde år før, og sikkert også i den spæde start af skovens opvækst for vel snart 12.000 år siden, er 
der sikkert kommet små flokke af rensdyrjægere, der har fulgt renerne på deres vandring nordpå om 
sommeren. Måske har nogle af dem slået lejr ved søen, ligesom de gjorde ved Jels Sø. De første sikre spor af 
beboelse er 9.000 år gamle.  
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Dengang var Danmark endnu landfast med Sverige og England. Skoven bestod mest af fyr og birk og 
dyrelivet var også anderledes. I den åbne skov-vegetation levede der bl.a. ulve, elsdyr, bjørne, urokser og 
bævere. Der er udgravet fem bopladser omkring oldtidssøen. Den ældste fra 7.040 fvt., den yngste fra 6.440 
f.v.t. Da så højmosen for omkring 6.500 år siden begynder at vokse fra bredderne af søen, er det ikke 
længere muligt at leve der, og folkene flytter, måske til Arnå og Brede Å. 
 
Derefter er der ikke nogen spor af mennesker før 1263, da Draved nævnes første gang (Drowidt). Det sker da 
hertug Erik den 1. sender sin drost, Jens Hvidding for at afgøre en strid mellem Løgum Kloster og Jacob 
Thuesen om en del af Draved Skov. 1280 nævnes Draved i to breve fra biskop Tyge af Ribe. Her drejer det 
sig også om stridigheder om dele af skoven. Selv efter at hele Draved Skov kom i Løgum Klosters 
besiddelse, kneb det med at håndhæve ejendomsretten. Især herremanden på Solvig, Eggert Gørdsen var ude 
efter skovhugningsretten. I 1492 kom der et forlig i stand, idet Eggert Gørdsen venligst skulle bede abbeden i 
Løgum om tilladelse til at hugge træ i skoven. 
I to retskendelser fra 1481 og 1489 og to fra 1505 omtales et Draved Dige. Diget er sikkert opført af Løgum 
Kloster, der på denne måde satte et skel, hvor deres jorde gik til. Retskendelserne drejer sig da også om 
fastsættelser af markskel, så det ser ud til, at klosteret har erhvervet sig hele skoven. 
 
Af beboere i Draved kendes der nogle fra 1500-tallet. I en skrivelse fra 1519 nævnes tre mænd, der er født i 
Draved, men døbt i Løgum Kirke. Det er Nis Droffuit, Oluf Plade og Per Drowidt. En Jes Kalissen, der er 
ægteviet i Løgum Kirke, og som nu bor i Draved, kendes også i 1519. 1539 optræder Jep Jensen fra Draved 
som vidne i en retssag, og i en skatteliste fra 1548 kendes en Rasmis i Draufwydt, der skal betale tre skilling 
i frøkenskat. 
Disse mennesker har sikkert været bønder, der har levet på en eller flere rydninger i skoven. På et gammelt 
skovkort fra 1780 forekommer der en lokalitet, der hedder Hussted, og hvor der i nærheden er fundet spor af 
højryggede agre. Selv om der i 1780 ikke er noget hus på stedet, er det sandsynligt, at der to hundrede år før 
har ligget et der. 
 
I 1500-tallet begynder de store studedrifter til Tønder og Husum. En af ruterne, som stadig ligger der, går 
vest om Draved forbi Teltkro, der blev oprettet som kgl. privilegeret kro i 1776. I 1864 slutter studedrifterne 
igen, da Sønderjylland kommer under tysk herredømme. Træhugsten var hård ved skoven i 1500-årene. Der 
blev fældet så meget træ, at der næsten kun var krat og ris tilbage, så derfor forbyder hertugen af Gottorp al 
træhugst. Han beordrer et nyt dige bygget om skoven med kun et skovled. Her opføres et vogterhus til en 
vagtmand, der skulle holde opsyn med hvem og hvad, der kom ind og ud af skoven. 
At hertugen af Gottorp, der havde overtaget Draved Skov efter reformationen, også havde svært ved at 
forhindre folk i at stjæle træ, ses af en forordning fra 1593, hvori hertugen skriver, at ingen må understå sig i 
at hugge træ i Draved Skov, en ordre som folk ikke tog særlig tungt. 
Måske var det for at statuere et eksempel på hvad der kunne ske, at man i 1598 dømte Ludde Janssen til 
døden. Ludde Janssen boede i Blesborg, og havde i disse år stjålet meget træ i Draved, og ikke nok med det, 
han havde også antændt og afbrændt det fyrstelige vogterhus. 
For disse misgerninger blev han dømt til galgen. Den 19. juni skulle eksekutionen finde sted, men bødlen var 
drukken, og han fik to fingre i klemme mellem galgestroppen og strikken. Han lod dog tyven hænge så 
længe, at han mente, at misdæderen var død. Da han skar strikken over faldt Ludde Janssen ned, men det 
varede ikke længe før han kom på benene igen. Torsdagen efter, den 22. juni blev der gjort et nyt forsøg og 
denne gang lykkedes det. Galgen var da rejst på samme sted, hvor misdæderen havde afbrændt den fyrstelige 
vagt. 
 
Hertug Frederik af Gottorp havde ikke kun problemer med trætyve, også bøndernes husdyr åd mange nye 
skud og knopper, så i 1642 skriver hertugen til amtmanden i Løgumkloster, at han skal sætte bønderne til at 
indhegne skoven, eller de skal holde deres husdyr fra at græsse der. 
I 1704 har skoven så rig en underskov på ege- og bøgevækst, at den anvendes til græsning for heste og 
hundrede stykker ungkreaturer, der for størstedelen kommer fra Løjt.  
1725 nævnes, at ejeren af huset Draved har taget sin kirkegang til Løgumkloster. Dravedhus er muligvis, der 
hvor "Skovhuset" ligger, i hvilken skovfogeden og senere skovløberen bor. 
I tidlige tider skulle der have ligget et slot eller gods der, men skulle det have haft nogen jord- eller 
skovtilliggende, må det have været før munkene kom til Løgum. I Pontoppidans Danske Atlas fra 1781 står 
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der: I Drovid Skov ved Vester Højst har stået et slot, hvis rubera endnu ere til syne, men skal man have mere 
sikre beviser, skal der nok arkæologiske udgravninger til. 
1764 var skoven ikke i særlig god forfatning. Den bestod mest af gamle hule ege og små bøge. Skoven ligger 
i en kreds omgivet af en vold. Den går ikke helt ud til volden, der et stykke ubevidst hede eller mose på 100-
600 meters bredde imellem. Skovfogedboligen brænder i 1775. Under branden løber fogeden ind i huset for 
at bjærge et og andet, men han når ikke ud, inden taget skrider. I et forsøg på at redde livet, kravler han ind i 
bageovnen, hvor man senere finder hans lig. En ny skovfogedbolig står klar i 1777. 
 

 

 
1784 bygger birkefoged Lorentz Paulsen Frederiksgård. Der bliver 1784 opført et dige med risgærde på 
toppen og en dyb grøft på ydersiden rundt om Draved, til værn mod græssende husdyr. 
Efter nogle år med strenge skovfogeder ser det ud til, at der bliver mere økonomi i skoven. Således skal 
skovfoged Warner i 1824 udlevere to tusinde birketræer til justitsråd Møller, og i 1843 omtales da også 
Draved Planteskole. I maj 1837 søger skovfoged Warner på et opslag arbejdsduelige og arbejdslystne 
subjekter" til at grave grøfter i Draved Skov. Den 18. august samme år overdrages dræningsarbejdet til ejeren 
af Frederiksgård, Hans Hünding Petersen. Der er selvfølgelig til alle tider opstået brande i Draved, enten som 
følge at lynnedslag eller ved folks uforsigtighed. Et sagn fortæller om en stor ildebrand i Draved og lyder 
således:  
"Nat gaves der ikke i vid omkreds i den tid branden stod på. Løgumkloster var oplyst som om dagen. 
Skovens dyr, der var helt ville af heden, søgte ind til byen for at drikke af de vandtrug, der stod fremme ved 
næsten hver mands dør". 
Den 25. maj 1853 har vi den første udførlige beretning om en skovbrand. Ilden opstod klokken ti om 
formiddagen på Frederiksgårds Hede syd for skoven. Samme dag afsender skovfoged Andresen meddelelse 
herom til Lindet Skovdistrikt, der får brevet den 26. maj. Den 27. sender de meddelelse til overførsteren, og 
samme dag gives der ordre til, at tyve mand fra Løjtved skal stille i skoven næste dags morgen klokken otte, 
men da havde frivillige fået bugt med ilden. 
En overgang var Frederiksgård truet, og en sprøjte fra Løgumkloster blev kørt dertil. Cirka 150 tdr. land blev 
raseret og mange træer beskadiget. Frederiksgårds hyrdedreng blev mistænkt for at have påsat branden, men 
han nægter, og sagen forbliver uopklaret. 
Allerede i april året efter er der atter brand, men om den er der ikke mange oplysninger. Den 28. maj 1859 
opstår en brand, der varer i tolv dage, og da det kniber med slukningsmateriel, skriver skovfoged Andresen 
til overførsteren og anmoder om brandrekvisitter til skoven. Svaret indløber først i september, med ordre om 
anskaffelse af én læderbrandspand.  
De sidste hundrede år har skoven forandret sig meget. Hvor man før måtte bevæge sig på opblødte skovstier, 
er der i dag gode faste veje, der er kommet nye træsorter ind, men en del af skoven har fået lov til at passe 
sig selv, så den stadig ser ud, som den har gjort i århundreder. 
 
Kilde: 
• Allan Honoré, Løgumkloster. Han har til artiklen benyttet oplysninger fra bl.a. Holger Kappel og Alfred Andersen. 

Artiklen er hentet fra ”Årsskriftet for Løgumkloster Historiske Forening” side 3-8. 
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Bedsted kirke omkring år 1900 
 
 
 

 

Det ældst kendte billede af Bedsted kirke, sandsynligvis fra begyndelsen af 1900-tallet. Billedet af 
kirken ses fra sydøst og er taget i vinterhalvåret, da de mange høje træer tæt rundt om kirken står 
uden blade. I hvert fald er billedet taget senest i 1929, da tårnet øverst oppe nævnte år fik udskiftet 
de svungne renæssanceformer med kamtakker i forbindelse med en ombygning. 

På billedet lægger man mærke til stigen, der hænger på våbenhusets østmur. - Og så alle de 
mange gamle gravsten. Mange af dem er af typen, der har påsatte marmorplader til teksten over 
afdøde samt et marmorkors øverst.  

Der er ingen hække rundt om de enkelte grave. Hække var endnu ikke blevet moderne. I 1800-tallet 
var der i øvrigt kun græs på kirkegården, og degnen havde brugsretten til dette græs. Når græsset 
var langt kunne han slå det og give det som foder til sine kreaturer. Billedet er nr. 82 og er blevet 
afleveret i 1946 til Det Kgl. Biblioteks Billedsamling i København. Affotograferet herfra i feb. 2004 af 
Hans Fiil, Kolding. 

 
 

Overtro om ugler 
 

Når der sætter sig en ugle på en skorsten dør der en. - Og når en ugle tuder i nærheden af en by 
er det et varsel for lig. 
 
Kilde: 
• Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København K. Heri sag fra Bedsted sogn, 

1906/23: Sagn og overtro, indsendt af Karl Fr. Jensen, Tønder i 1937/38 efter mundtlig meddelelse fra en 
kone i Bedsted, Anne Clemmensen, født Møller i Bylderup 23. aug. 1827, død 5. marts 1899, datter af 
skrædder og kådner i Bylderup, Christian Møller (c1802-) og Johanne Schmidt. - Anne Clemmensen 
blev gift i 1854 med Martin Hansen Clemmensen (1830-1901), der stammede fra Gravlund. 


