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Sognets tilblivelse, udseende og anvendelse 
 
 

Bedsted sogn er efter østdanske forhold meget fladt. Der findes dog enkelte isolerede bakkeøer, 
men hvordan de er dannede, og hvorfor egnen i øvrigt er så flad, det handler denne beretning bl.a. 
om. 

 
Landskabet er dannet ved en meget langsommelig proces, en vekselvirkning af geologiske og 

klimatiske kræfters virke gennem mange tusinde år. Og til stadighed forandrer landskabet sig, selv 
om man må sige, at det foregår meget langsomt. 

 
Regnstrømme og storme flytter eksempelvis rundt på en del overflademateriale for igen at kaste 

det fra sig i grøfter og lavninger. Disse faktorer er dog intet at regne mod isen, der blev den 
altafgørende faktor for vort nuværende landskabs tilblivelse og udseende. 

 
Det begyndte efter eksperternes mening for ca. 70.000 år siden, da der indtrådte en klimaændring, 

ikke pludseligt og voldsomt, men langsomt og stødt bredte arktisk kulde sig ned over 
Nordeuropa. Sammen med en forøgelse af nedbøren ophobedes isen i det centrale Skandinavien, 
hvorfra der udgik isbevægelser (gletschere) ned over det nordeuropæiske lavland. 

 
Indlandsisen, der bortsmeltede for omkring l0.000 år siden, nåede dog ikke at dække hele det 

danske område. Israndslinien fulgte omtrent en linie op gennem Østjylland fra Padborg til Viborg og 
videre derfra vestpå til Bovbjerg. Selv om isen således ikke dækkede vort område i det centrale 
Sønderjylland, blev det alligevel den, der fik den helt afgørende betydning for tilblivelsen af det 
nuværende landskab, idet gletschernes smeltevand enten spulede eller aflejrede materialer alt 
afhængig af bl.a. strømhastigheden. Israndslinien var til enhver tid betinget af ligevægten mellem 
afsmeltning og tilførsel af ny is. Fra isranden strømmede smeltevandet uafbrudt og førte en masse 
materiale med sig som isen havde medbragt fra sin glidetur hen over Skandinaviens fjeldområder i 
form af løse jordarter og større sten (ledeblokke). 

 
Men før, dette af smeltevandet udvaskede og velsorterede materiale aflejredes, lå der her i det 

vestlige Danmark vel nok et mere kuperet landskab end det nuværende. Noget af dette består endnu, 
og det er "bakkeøerne". De består overvejende af moræneaflejringer fra den næstsidste istid, hvis 
gletschere bortsmeltede for hen ved 100.000 år siden. I alle de mellemliggende år har de været udsat 
for de nedbrydende kræfters virksomhed, hvorfor deres overflade også forekommer langt mere 
afslebne i modsætning til landskabet øst for israndslinien. 

 
Bakkeøerne ligger på "hedesletterne", som er dannet af smeltevandet under sidste istid. Den 

sydligste af disse, hvortil også Bedsted sogn hører, er Tinglev Hedeslette. Smeltevandet 
niveaulerede så at sige det gamle danske landskab. Lavninger fyldtes op, mens mindre forhøjninger 
eroderedes væk. Kun de højeste bakker fra det gamle landskab blev tilbage, men også de bærer 
stærkt præg af smeltevandets eroderende virkning, derved, at de står med velmarkerede skrænter i øst, 
mens de mod vest flader ud i et med hedesletten. Et smukt skoleeksempel herpå er Mårbæk Bjerg. 

I første omgang har smeltevandet fortrinsvis gennemstrømmet området mellem Bedsted og 
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Bovlund. Her er der i dag stadig lave engdrag, hvor der synes at have løbet en bred smeltevandsflod, 
som har haft afløb vestpå gennem det nuværende Brede Å-system. Et andet bevis er de stejle 
erosionsskrænter op til Toftlund Bakkeø ved f.eks. Hellevad. Senere i afsmeltningstiden er 
strømhastigheden sandsynligvis taget af, hvilket kan skyldes en ny kuldeperiode, som gav sig udslag 
i et nyt isfremstød ind gennem Østersøen og derfra op i Lillebælt. Her skar en istunge sig ind til 
Aabenraa, hvorved fjorden udformedes. 

 
Samtidig hermed er nedbrydningen i Bedsted-området sandsynligvis ophørt, og i stedet tog en 

aflejring fat af materialer. Da afsmeltningen igen forøgedes måtte smeltevandsfloden derfor finde nye 
veje, idet den herefter sandsynligvis løb syd om Svejlund Bjerg, hvor den hovedsagelig fulgte 
Arnåens forløb. Dens afløb videre mod vest foregik vist nok stadig gennem Brede Å, men spærredes 
dog også her på et eller andet tidspunkt, hvorefter den fik afløb gennem Vidå-systemet. Efter isens 
endelige afsmeltning tog flodens vandmængde af, alt imens vandet eroderede sig ned i hedesletten på 
grund af underlagets langsomme optøen efter det daværende polare klima. 

 

 

Stadier af indlandsisens afsmeltning. 1.) Isen står langs hovedopholdslinjen 2.) Afsmeltningen 
er begyndt i det bordvestlige Danmark 3.) Senere i afsmeltningen, hvor et nyt is-fremstød er 
skudt frem gennem Lillebælt. (Efter ”Danmarks Natur”, side 301 

 
 
Hele Bedsted-området var nu i det store og hele færdigdannet. Den flade slette, bestående af lagdelt 

sand og grus dannet af den til de forskellige tider skiftende vandføring, lå nu hen, mens enkelte "øer" 
ragede op hårdt medtaget efter i så lang tid at have været udsat for isens og vindens påvirkninger. 

 
Af disse bakkeøer er Øster Terp den største, ca. 3 km2 stort og med 36 meter over havets overflade 

som højeste punkt. Den består for størstedelens vedkommende af moræneler, mens den i den østlige ende 
indeholder smeltevandsaflejringerne sand og grus. Af samme grund var der i lange tider grusgravdrift i 
den sydøstlige skrænt på arealerne syd for forsamlingshuset. 
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Bedsted Bjerg er den næststørste bakkeø, men kun ca. halvt så stor som Terp. Bedsted Bjerg har 
sognets højeste punkt på 39 meter, men har ellers kun en lille topflade og ligesom Terp stærkt 
markerede skrænter i nordsiden mod de lavere liggende engflader. Mod vest flader det helt ud og består 
her overvejende af smeltevandssand, medens materialet i østsiden er moræneler. 

 
 

 

 
 
Den tredje og sidste bakkeø inden for sognets område er Mårbæk Bjerg, med en største højde på 37 

meter. På den lille topflade har Geodætisk Institut en trigonometrisk station opstillet. Skrænterne er også 
her stærkt markerede mod den omkringliggende slette, mens de mod vest flader ud i et med hedesletten. 
Mårbæk Bjerg består overvejende af smeltevandsaflejringer, hvorfor man da også her har haft grusgrav-
drift. En overgang i 197o'erne så det ellers ud til at bjerget helt ville forsvinde ved den udgravning der 
fandt sted. I dag er driften helt stoppet efter at Mårbæk Bjerg blev erklæret for fredet. 

 
Anderledes gik det "Højholm", en lille isoleret bakkeø lige nord for sognet ved vejen mod 

Bovlund. Den var oprindelig 36 meter høj og blev fuldstændig bortgravet. Lige uden for sognets 
vestgrænse skal også lige nævnes "Visbjerg", der er 26 meter højt. 

 
Hvor højt kirkebjerget har været vides ikke, men helt sikkert er det, at der har ligget en lille beskeden 

bakkeø, hvor plantagen øst for kirken ligger. Ujævnheder i terrænet vidner herom. 
I øvrigt er sandet fra alle bakkeøerne ikke det allerbedste som bestanddel i mørtel på grund af et mindre 

indhold af humussyre. 
 
Selve den flade smeltevandsslette har dog en svag hældning mod vest, idet sognet i den østlige 

ende ligger i 29 meter-niveauet og falder jævnt til 18 meter i den vestlige del; et fald på i alt 11 meter, 
svarende til 0,2 %. 

Sletten er dog trods nogenlunde ensartethed i oprindelse meget forskellig i den nordlige og sydlige 
del. Det skyldes først og fremmest at afvandingsforholdene i den nordlige del i modsætning til den syd-
lige del, hvor Arnåen eller Arndrup Å, som den også kaldes, har formået at afvande de omkringliggende 
arealer. 

 
Arnåen har sit udspring i engdragene mellem Øster Løgum, Horsbyg og Nr. Hostrup. Her hedder 

den Surbækken. Det andet tilløb hedder Rødåen og udspringer mellem Øster Løgum og Rise Hjarup øst 
for Rødekro. Disse to små bække mødes i Arnåen ved Sivkro i sognets sydøstlige hjørne og nu 
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som en væsentlig større å, der gennem flere århundreder gav drivkraft til hjulene på Arndrup Mølle. 
Herfra fortsætter åen mod sydvest og udmunder sammen med den gennem Ravsted løbende Hvirlå i 
Vidåen sydøst for Emmerske. Fortsætter herfra mod Tønder, videre mod vest, hvor den til sidst 
udmunder i Vesterhavet ved Højer Sluse. 

 
Tidligere førte Arnåen langt mere vand med sig end i vore dage. Det får man tydeligt et bevis på, når 

man betragter den brede ådal, hvis bredde de fleste steder er over 50 meter. Det er derfor nok alligevel 
rigtigt, når overleveringerne vil vide, at Arnåen i tidligere tid var sejlbar og blev benyttet som 
færdselsåre for både handel og sørøveri. 

 

 

Mårbæk Bjerg, set fra sydøst. Man ser tydeligt sporet efter den grusgravdrift, der fandt sted gennem 
1970-erne. I 1976 blev bjerget fredet. I forgrunden ses Aabenraa-Løgumkloster landevej. Foto: H. 
Haugaard, april 1982 

 
 

Lige øst for møllen var der til hen i slutningen af 1950-erne en mølledam, der nu helt er udtørret 
efter at en regulering af åen fandt sted. Arnåen var stærkt mæandreret (bugtet). Mange af 
bugtningerne blev afskåret, hvorved åens samlede længde blev gjort kortere. Det øger faldet, 
vandhastigheden stiger og resultatet blev en sænkning af grundvandstanden i det omkringliggende 
afstrømningsområde. Denne metode er i vid udstrækning blevet benyttet til at afvande fugtige are-
aler med. Det gælder både Gravlund Mark og Bedsted Nørrekær. Her gravede man i midten af 
1950-erne en helt ny kanal midt ned gennem Nørrekær som erstatning for to mindre grøfter, der løb 
nord og syd for området. Engstrækningerne blev tørre og kan i dag opdyrkes ligesom alle øvrige 
arealer. 

 
Disse engstrækninger havde ellers hidtil på grund af det store vandindhold tilbøjelighed til 

tørvedannelse. Helt til nyere tid havde Kisbæk og Bolbro Bæk haft svært ved at føre vand fra 
området henholdsvis mod vest til Brede Å og mod syd til Arnåen. 

Kisbæk udspringer nord for Hinderup, følger i store træk sognegrænsen mod nord, videre nord 
om Øster Terp og udmunder i Brede Å lidt nord for Løgumkloster. 

Bolbro Bæk begynder sit fremløb i Nørrekær, danner på en vis strækning skel mellem Bedsted og 
Terp og udmunder i Arnåen lige syd for Mårbæk. 
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Siden istiden, en periode på ca. l0.000 år, har landskabet til stadighed forandret sig. Langsomt tog 
skoven i den følgende tid landet i besiddelse. Med skoven kom dyrene og med dem også mennesket. 
At landskabet har været helt skovklædt bevidnes af de mange rester af rodstubbe landmændene i 
tidernes løb er stødt på ved markarbejdet, og især når man har taget nyt jord under plov. 

 
Der fortælles f.eks., at, når præsten Hr. Terkel omkring år 1300 skulle fra Hellevad til Bedsted for 

at holde messe, var der så tætte skove på strækningen, at han kunne køre hele vejen hertil uden at 
solen skinnede på ham, dog med undtagelse af et sted, ved Svejlund, hvor der var en lysning. 

Men den daværende befolkning var hård ved skoven. I hvert fald forsvandt den fuldstændig og 
et lyng- og hedelandskab blev resultatet. Ser vi på Mejers kort fra 1641 lå ca. 53 % af sognets areal 
hen som overdrev bestående af hede, mose og eng, mens kun 40 % var under plov. I dag er nu så 
godt som hele sognets areal velafvandede. 

 

 

Billede af området i Arndrup ved broen over Arnåen. I baggrunden skimtes Bedsted. I for-
grunden Arnåen, der løber under Tønder-Haderslev vejen. Tidligere var den eneste 
overfartsmulighed en planke, kaldet "Arndrup Stok". Flere steder er åen blevet reguleret. Den 
slår dog på billedet en stor bue syd om engstykket "Pilmai", der var præstejord. I ældre tid var 
åen langt bredere og blev som overleveringerne fortæller benyttet som handelsrute. Foto: H. 
Haugaard, april 1982 

 
 

Tidligere fandtes desuden et par moser. Kun navnene fortæller i dag, at de en gang har været 
der. Det drejer sig om "Dybmosen" lige syd for Bedsted by, og som forsynede landsbyens 
befolkning med tørv. Her havde alle gårde et skifte, men allerede i midten af 1800-tallet nævnes det 
i kirkeinventariet af 1861, at Dybmosen "er aldeles opgraven". I dag er Bedsteds nye biologiske 
rensningsanlæg placeret her. 

I Mårbæk lidt nord for byen ligger "Højmosen". Også her har der i tidens løb været en del 
tørveproduktion og ifølge kirkeinventariet havde sognepræsten også her et skifte og således rettighed 
til en vis del af den fremgravede tørv selv om den i Højmosen var ringe. Også den er nu helt afvandet 
og tørvedannelsen dermed ophørt. 
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Stenbroen over Bolbro Bæk øst for Andreas Brodersens gård i Mårbæk. Broen er over 
200 år gammel, bygget omkring 1785. Før den tid var der her kun et vadested, som 
ofte forhindrede trafikken i at passere på grund af en for stor vandmængde i åen. Om 
forholdene skrev Viborg i 1754: "Vandet fra Bolbro samler sig øst for Mårbæk især om 
vinteren i så stor en mængde ved den alfare vej fra Aabenraa og Haderslev til Løgum-
kloster, at de rejsende derover ofte bliver forhindrede på deres videre færd, så der med al 
billighed burde sættes en bro for de rejsendes sikkerhed." Foto: H. Haugaard, april 1981. 

 
 

Heden er også helt forsvundet. De sidste rester lå især på Gravlund Mark og forsvandt under de 
store kultiveringsarbejder, der fra statens side blev foretaget i 1950-erne. Samtidig med at man ved 
pløjning omdannede de daværende hede- og engstrækninger til agerjord blev arealerne også gjort 
tørre ved grøftegravning og sænkning af grundvandstanden. 

 

 

Geologisk kort over Bedsted sogn. Hentet fra Danmarks 
Geologiske Undersøgelser. Reproduceret efter kort over Tinglev-
området. 1:100.000. 
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Arealudnyttelsen i Bedsted sogn til forskellige tider: 

 

 
1641 (ifølge Mejer): 
 
Ager   ca.   985 ha.  =   40 % 
Eng   ca.   565 ha.  =   23 % 
Græs   ca.   161 ha.  =     7 % 
Mose og hede  ca.   749 ha.  =   30 % 
Sognet minus Arndrup og Gravlund  ca. 2460 ha.  = 100 % 
 
1920 (ifølge Trap, Danmark): Landbrugsarealet: 
 
Hvede  9 ha. 
Rug  132 ha. 
Byg  91 ha. 
Havre  305 ha. 
Blandsæd  142 ha. 
andre høstarter 6 ha. 
Kartofler  62 ha. 
Foderroer  130 ha. 
Grøntfoder og græsning 2149 ha. = 3026 ha 
Haver og hegn  =      12 ha 
Tørvemoser   =       17 ha 
Skove   =         33 ha 
Bebyggede grunde og gårdspladser =        9 ha 
Veje og jernbaner  =       80 ha 
Hede, klit og stenmarker  =     128 ha 
Vand   =           12  ha 
Sognets samlede areal  =    3317 ha 
 
1964 (ifølge Trap, Danmark):  
Landbrugsarealet: 
Arealer med korn  1483 ha. 
Arealer med rodfrugter    340 ha. 
Grønfoder og græsarealer  1097 ha. 
Andre arealer i omdrift        9 ha. 
Arealer uden for omdrift      50 ha.  =  2979 ha 
Øvrige arealer     =     338 ha 
Sognets samlede areal    =  3317 ha 

Til sammenligning skal nævnes, at mose og hede i sognet i 1920 kun udgjorde 4,4 % 
mod 30 % i 1641. 

 
 

Under kultiveringsarbejderne i sognet blev der samtidigt fremgravet store mængder al, okker, men 
især myremalm. Disse jordarter, der indeholder en mængde jernforbindelser, blev eksporteret til 
jernudvinding. I 1953 afskibedes eksempelvis fra Aabenraa havn 93.382 tons myremalm, hvoraf en 
ikke ringe del kom fra Bedsted sogn. 

Om der i de ældre tider har været forsøgt jernudvinding på stedet vides ikke. Råstoffet samt træ har 
der ikke været mangel på. I Asset, Løgumkloster og Drengsted har man f.eks. fundet slaggebunker 
og spor efter jernudvindingsovne fra den sene jernalder. 

 
Ler- og mergelgravning har også været forsøgt både i Terp og Bedsted. På Bedsted Bjerg foregik 

denne drift første gang omkring århundredskiftet, men standsedes efter jernbanens oprettelse ved 
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tilførsler udefra. Senere åbnedes driften igen, i 1933, da man inden for landbruget manglede 
købekraft. Skinner og rustne tipvogne samt dybe kratere i terrænet var i min barndom de eneste spor 
fra denne periode. 

 
I det hele taget har arbejdet med kultiveringen af de tidligere eng- og hedestrækninger bevirket, at 

så godt som hele sognets areal i dag er under plov, i alt ca. 90 %, hvorimod hede, mose og eng og 
åløb i dag kun udgør under 2 %, mens de udprægede kulturanlæg såsom bebyggelse, haver, veje og 
anlæg m. m. udgør ca. 7 % af sognearealet. 

Skov og plantager optager ca. 1 %. Det er især skoven ved Tannenhof på 25 ha. bestående af dels 
løv- og nåleskov. Nordligt i sognet er en plantage på 9 ha., der tilhører Nerballegård. Desuden findes 
nogle mindre plantager ved sogneskellet til Løgumkloster, på Bedsted Bjerg samt øst for kirken. 

 
En anden form for beplantning er læhegnene. De findes næsten overalt i sognet på de lette jorde, 

og kan enten være tjørn eller gran. Læhegnene er plantet i markskellene og deres opgave er at 
forhindre bl.a. sandfygning. Det er dog ikke altid det lykkes, men en dæmpende virkning har de dog, 
når egnen med visse mellemrum hjemsøges af orkanagtige storme, der især rammer os om foråret, 
når det er tørt og markerne er nøgne. 

 
Kilde: 
• "Danmarks Natur", bind 1. 1970. 
• Trap: "Danmark" 5. udgave. Landet og Folket, 1958 samt Aabenraa amt, 1966. 
• Trap: "Danmark". De Sønderjyske Landsdele. 4. udgave. 1927. 
• N. E. Nørlund: "Johannes Mejers kort over det danske Rige", bind 1-3. 1942-43. Aabenraa amt, bd. 3. 
• R. P. Sørensen: "Sønderjysk malm", artikel i Sønderjysk månedsskrift 1976, side 401. 
 
 
 
 

Landsbyforhold før udskiftningen 

med udgangspunkt i Mejers kort fra 1641 
 

Landsbykortene blev udfærdiget af kartografen Johannes Mejer fra Husum på foranledning af 
hertug Frederik af Gottorp. Kortsamlingen, der udgør et atlas på 63 kort, omfatter kun det tidligere 
Åbenrå amt. Af samme grund findes der således ingen kort over Arndrup og Gravlund. 

Der er tre typer kort, herreds- sogne- og landsbykort. De sidste er mest interessante. De er 
tegnet i målestoksforholdet 1:12.500 og viser placeringen af alle huse og gårde med en liste over 
ejerne. Desuden veje, tofter, agre, enge, skove, moser, åer og heder. Derudover er kortene fyldt med 
stednavne. Alle disse oplysninger gør, at kortene er af virkelig stor historisk værdi. 

 
I 1600-tallet ses at landsbyerne næsten udelukkende bestod af gårde, der lå tæt ved hinanden. Til 

hver af gårdene hørte en toft, der var et særligt stykke jord, hvis størrelse stort set var målgivende for 
gårdens jordtilliggende ude i landsbymarken. Tofte jorden var uden for fællesdyrkningen og ofte var 
den indhegnet med et jorddige. Her kunne gårdmanden dyrke hvad han ville, og udbyttet var da også 
større her end i fællesmarken, da denne altid blev særlig godt gødet. 
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Skematisk rekonstruktion af Terps 4. vang (Midtvangager) på fællesskabstiden. Vangen er her 
for overskuelighedens skyld vist med kun 2 skifter. De to skraverede jordstrimler i skifterne 
tilhører gården F. 

 
 

Omkring landsbyen lå bymarken. Den var inddelt i vange, som igen var inddelt 
i skifter. I hvert skifte havde samtlige gårdmænd en strimmel jord, hvis bredde afhang af 
ottingstallet. På den måde kom gårdenes jorder til at ligge spredt i op til 50 forskellige steder i 
landsbymarken. De enkelte agre blev rebet og tildelt efter f.eks. gårdenes placering i landsbyen. 
Mellem de enkelte strimler var der kun en agerren, der adskilte dem. Det kunne derfor let komme til 
stridigheder mellem bønderne, hvis f.eks. en bonde kom til at pløje naboageren så tæt at skellet 
udviskedes eller flyttedes. Hvis en bonde var overbevist om dette, kunne han kræve en ny opmåling 
af ager-fordelingen. 

 
Der var mange måder at drive jorden på. Den mest almindelige var trevangsbruget, en vang med 

vårsæd, en med vintersæd mens den tredje lå brak (hvilede). Driftsmåden i den mellemste del af 
Sønderjylland, heriblandt Bedsted sogn, der havde jord af gennemgående jævn kvalitet, var 
græsmarksbruget. Dette driftssystem var et tidligt udviklet vekselbrug med 6-10 vange. Bedsted og 
Terp havde hver 6 vange, Mårbæk 8. Med så mange jordlodder var det nødvendigt at de enkelte havde 
navn, så man kunne skelne dem fra hinanden. Vangnavnene fremgår af kortene, ligesom man også 
aner deres inddeling i agre eller strimler. 

Græsmarksbruget fungerede på den måde, at hver vang dyrkedes med korn 3 år i træk, hvorefter 
den henlå 3-5 år som græsmark. Når kornet var kommet i hus opgav man ævred, som man sagde, det 
vil sige, man fjernede de led og gærde, som omgav kornvangen. Kreaturerne kunne nu også frit 
betræde disse arealer. 
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Landsbyernes vangnavne efter Mejers kort. 
 

Bedsted:  1 Nørkjær ager 
2 Rævgrav eller Bjergende ager 
3 Beervang eller Grimsten ager 
4 Kirkebjerg ager 
5 Dalager og østerager 
6 Holgårds ager og Snøvletoft 

 
Terp: 1 Søerjord ager 

2 Elvang eller Ploks ager 
3 Skallund ager 
4 Midtvang ager 
5 østervang eller Kirkebjerg ager 
5 Sorthøj ager 
6 Helligdals ager 

 
Mårbæk:  1 Hedeblokken 

2 østerløkken 
3 Vesten Nordbjerg ager 
4 Nord det høje bjerg ager 
5 Sønderbjerg ager 
6 Midtbjerg ager 
7 Sønden det høje bjerg ager 
8 Vestertoft 

 
 

 

Mårbæk 1641. Kortet er udarbejdet af Johannes Mejer. De områder der er lodret skraveret = ager; 
hvidt = eng eller græs og de prikkede områder = mose eller hede. 
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Ejendomsbesidderne i Mårbæk 1641: 
A Ebi Hansen og Claus Michelsen, Terp  2 ½ otting 
B Matz Tücksen   1 ¼ otting 
C Paul Jessen   1 ¼ otting 
D Peter Jessen og Hans Kallisen (kgl. gård) 1     otting 

 
 Ejendomsbesidderne i Bedsted 1641: 

A Præsten    2     otting 
 B Degnen    - 
 C Bertram Bertelsen   5 ½ otting 
 D Marten Petersen   2     otting  
 E Erich Hansen   1     otting 
 F Carsten Andersen   1     otting 
 G Bartolt Jessen   1     otting 
 H Carsten Matzen   1     otting 
 I Peter Matzen   2     otting 
 K Jeb Hansen   1     otting 
 L Peter Jebsen   1 ½ otting 
 M Anders Hansen   1 ½ otting 
 N Jørgen Michelsen   1 ½ otting 
 O Christen Jessen      ½ otting 
 P Asmus Vind?   1     otting 
 Q Nis Nielsen   2     otting 
 R Peter Sørensen,  kådner  - 
 S Hans Christensen,  kådner  - 
 T Jeb Matzen,  kådner  - 
 V Peter Hansen,  kådner  - 
   I alt:   24 ½ otting 
 
 

Når man om sommeren skulle i gang med høstarbejdet skulle det først vedtages på bystævnet eller 
granden. Ingen måtte begynde et nyt arbejde førend det var vedtaget her. Disse og mange andre 
bestemmelser blev i øvrigt afgjort på bystævnet. Gennem en grandepind eller bystok, hvortil der var 
fastgjort en seddel med angivelse at tid og sted blev gårdmændene som de eneste kaldt til møde. 
Her blev der givet retningslinier om fællesarbejdet med jorden, for det gjaldt om, at ingen skaffede 
sig fordele på en andens bekostning. Bøndernes rettigheder og pligter var nøje fastlagte i de såkaldte 
vider eller vedtægter, der tidligere var blevet vedtaget på bystævnet. Se i øvrigt byvedtægterne for 
Bedsted fra år 1722 på side 138. 

 
Uden for landsbyens vange lå store strækninger hen i naturtilstand som overdrev. Dette brugtes 

til fælles græsning for alle landsbyens dyr, men hver bonde havde dog kun græsningsret til et nøje 
fastsat antal dyr afhængig af ottingstallet. 

 
Dyrene blev på overdrevet passet at byhyrden. Han var nærmest en slags kommunal ansat 

tjenestemand med fri bolig i byens hyrdehus. Da hvervet som hyrde kun var sæsonbetonet, blev det 
i flere tilfælde ham, der tog sig at skoleundervisningen. I Terp blev der i 1761 opført et skolehus 
ved hyrdehuset. 
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Bedsted 1641. Kortet er udarbejdet af Johannes Mejer. 

 
 
Byhyrderne må ofte have følt sig ensomme i deres arbejde. De tilstødende byers hyrder satte 

derfor tit hinanden stævne ved landsbyskellene. Samlingsstederne kaldte de "Æ Middagssted". I en 
udskiftningssag fra Terp nævnes netop et sådant ved skellet mellem Terp, Visbjerg og Bovlund. 

 
Undertiden var to landsbyer fælles om et overdrev, når f. eks. skellet ikke var særligt afmærket. 

Mellem Terp og Mårbæk var der intet naturligt skel som f. eks. en å. Dette var tit en ulempe og som 
undertiden godt kunne give anledning til stridigheder. Flere gange anlagde terperne sag mod 
mårbækkerne om eneret til det fælles overdrev, men fik 1738 som alle de foregående gange ikke 
medhold ved retten i Slesvig. Hvis ikke Mårbæk havde denne fælles drift med Terp ville Mårbæk 
være en ligeså ringe by som Arndrup, skrev Viborg i 1754. 
 

Ejendomsbesidderne i Terp 1641: 
A Hans Jensen, herredsfoged 5 otting 
B Jeb Petersen  2 otting 
C Niels Andersen  1 otting 
D Thomas Petersen  2 otting 
E Jeb Thomsen  2 otting 
F Marten Petersen   2 otting 
G Jeb Hansen  2 otting 
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H Jeb Reggelsen  2 otting 
I Erich Hansen  2 otting 
K Claus Michelsen, Oue Hansen  
          og Hans Nissen 4 otting 
L Hans Sørensen  2 otting 
M Peter Martensen  2 otting 
N Jeb Petersen, kgl. gård  2 otting 
O Mathias Hansen, kgl.gård 2 otting 
P Jeb Martensen, kgl. gård  2 otting 
Q Morfen? kgl. gård  2 otting 
R Las Hansen, tøndergård  2 otting 

 
 
 

Jordens sammensætning efter Johannes Mejer 1641. 
 

Bedsted: ager: 1405     toftroder  53 roder  =   520 ha  
eng:   575 ½ toftroder 30 roder  =   213 ha  
mose og hede  758 ½ toftroder 18 ½ roder =   280 ha 
græs   169 ½ toftroder 55 ½ roder =     63 ha 

  i alt 2909 ½ toftroder 37 roder = 1076 ha 
 

Terp:  ager: 898       toftroder 21 ½ roder =   332 ha  
  eng: 883       toftroder  60 roder =   327 ha 
  mose og hede719       toftroder 22 ½ roder =   266 ha 
  græs: 266       toftroder 75 roder =     99 ha 
  i alt 2767     toftroder 60 roder = 1024 ha 
 

Mårbæk: ager: 358 ½   toftroder 34 roder =   133 ha 
  eng:   68       toftroder 42 roder =     25 ha 
  mose og hede:547 ½  toftroder 59 roder =   202 ha 
  i alt 975       toftroder 15 roder =   360 ha 
 

Man skelner kun mellem 4 jordtyper: ager, eng, græs samt mose og hede. Man 
lægger mærke til at Mårbæk ingen græs har. Alle tal er udtrykt i toftroder á 120 
kvadratroder. Omregnet er 1 toftrode = 0,37 hektar. 

 
 
 

Gårdstørrelsen blev udtrykt i antallet af ottendedele af et bol. To ottendedele af et bol var så en 
to-ottingsgård, som var den mest almindelige gårdstørrelse i sognet i 1600-tallet. Senere kaldtes en 
to-ottingsgård for en helgård. En en-ottingsgård var så en halvgård osv. 

 
Terp havde i alt 38 otting. En ottingsgård var derfor 1/38 del af 1024 ha. Ved beregning findes 

således at: 
1 otting i Terp = ca. 27 hektar 
1 otting i Bedsted = ca. 44 hektar 
1 otting i Mårbæk = ca. 60 hektar 
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Øster Terp 1641. Kortet er udarbejdet af Johannes Mejer. 

 
Ottingen var således ikke en arealbetegnelse, men udelukkende en angivelse af en gårds andel af 

den samlede landsbymark.  
Hvad dyrkede man så? - Her fortæller Viborg i 1754 følgende: 

 
"Bedsteds agerland er af sandet grund, og giver godt rug i våde år og lidt rug 
i tørre år. Bedstederne har eng til deres land, og her avles mest kær-hø. 
Ager-hø har de ikke noget af. 
 
Terpernes land er af leret grund og af samme grund bliver græs og rug højt i 
våde år, men bedre rug i tørre år. Eng til hø har terperne nok af, mose- og 
kær-hø, ager-hø og å-hø har de intet af. 
 
Mårbækkernes land er af sandet og skarp grund og giver derfor alene af sig 
rug og boghvede. Eng har de kun ganske lidt af, og derfor må de hvert år 
leje eng og høste hø andet steds. 
 
Arndruppernes land er sandet land, og det kunne give godt rug hvis blot 
jorden kunne få gødning, thi de har kun meget lidt eng og ejer heller ikke 
kapital til at leje eng andre steder. 
Gravlund består af både sandet og moset land, af godt og ringe land. Dog har 
de kun lidt godt land, men derimod en stor mose, som nu næsten er opgravet. 
Eng har de kun mådelig af." 
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Den altdominerende kornart var altså rug, men også lidt boghvede og byg blev der dyrket. Det 
fremgår også tydeligt at engenes omfang og kvalitet spillede en afgørende rolle for landbruget i 
midtlandet. Engens afgrøde var alene høet og i løbet af 1600-tallet var udbyttet blevet stærkt forøget 
ved kendskabet til opstemningsmetoder ved hjælp af stemmeværker. Herved skabtes mulighed for en 
udvidelse af kvægavlen. For at lette vandets afløb efter overrislingen og holde engbunden fast om 
sommeren blev der gravet grøfter og det faldt naturligt at lade dem gå i skellene mellem de enkelte 
skifter. Den enkeltes strimler blev derfor så vidt det lod sig gøre samlet ved siden af hinanden. 
Engudskiftningen kom altså som en følge af driftsforbedringerne. 

 
Den ældste efterretning om en sådan reform i Sønderjylland stammer netop fra Terp, hvor 

bønderne allerede i 1631 udskiftede en af deres enge, "Langeng", og indrettede stemmeværker. 
Begrundelsen var, at engen blev søndertrådt og ødelagt af fælleshjorden. 

 
Senere opstod tanken om også at udskifte landsbymarken. Landsby-fællesskabet var efterhånden 

en væsentlig hindring for fremskridt og forbedringer af bondestandens økonomiske kår. Tidligere 
havde det derimod været et fortrinligt system. Man havde været fælles om at rydde skov og opdyrke 
jorden. I fællesskab beskyttede man hinanden mod ydre farer og hjalp hinanden både i glæder som 
ved sorger. Men fællesskabet levnede kun ringe plads for personlig dygtighed og initiativ, og en 
ophævelse af systemet var derfor en betingelse for at bedre dyrkningsmetoder kunne blive indført. På 
grund af bøndernes stædighed og konservatisme fæstnedes ideerne om en udskiftningsreform sig kun 
langsomt. Den kom, og om den vil der blive berettet en anden gang. 

 
Kilde: 
• N. E. Nørlund: "Johannes Mejers kort over det danske Rige". Bind 3 om Åbenrå amt og Bedsted sogn i 

1641. 1943. 
• Troels Fink: "Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770". 1941. 
• Carl Viborg: "En geographisk og historisk beskrivelse over Bedsted og tilliggende sognebyer". Bedsted 

præstearkiv 65, H 1 1754. Landsarkivet i Åbenrå. 
 
 
 
 

Byvedtægter fra Bedsted 1722 
 

"Vi samtlige underskrevne naboer og boelsmænd i Bedsted bekendtgør herved, at vi sammen 
med hverandre har udfærdiget og vedtaget de her nedenfor nævnte punkter: 

 
1. må hver boelsmand højst have 5 køer i græsning for hver otting land, eller også i stedet for 1 

ko 2 stk. ungkvæg. Hvis han ingen køer har, må han i stedet for holde 10 får og 2 svin. På 
Nørremark, derimod, må han have 4 heste i græsning for hver otting land og 3 stk. ungkvæg, og 
hvem der i græsning mangler kreaturer eller heste må i stedet for 1 hest holde 1 stk. ungkvæg. 

 
2. må ingen understå sig i hverken at høste eller indkøre hø eller korn førend samtlige 

boelsmænd er blevet enige herom. Ved brud skal der til øvrigheden betales 16 penning og til byen 8 
skilling. 
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3. skal enhver senest til majdag være færdige med sine indhegninger og tillige holde dem i 
forsvarlig stand. Ved brud betales til øvrigheden 6 skilling og til byen 3 skilling. 

 
4. gælder det samme for vejenes vedkommende. Hvis man ikke bringer dem i god stand og 

vedligeholder dem betales til øvrigheden 6 skilling og til byen 3 skilling. 
 
5. skal ingen understå sig i at tøjre eller binde sine heste langs vejene eller lade dem gå løse, men 

derimod skal man lade sine heste holde tøjret på sine egne agre til 8 dage før eller senest Johanni 
dag. Inden den tid skal ingen understå sig i at lade sine heste gå løse herpå heller, men efter Johanni 
dag skal der først ved en fælles beslutning af samtlige naboer gives tilladelse til at ophæve 
tøjringen. Ved brud skal der betales 6 skilling til øvrigheden og 3 skilling til byen. 

 
6. skal enhver indfinde sig på bystævnet til det fastsatte tidspunkt så snart han er indbudt eller 

indkaldt. Ved brud på dette betales til byen 1 skilling. 
 
7. skal også de færreste naboer i landsbyen samtygge i eller slå sig til tåls med det som de fleste 

af forsamlingen har besluttet sig for. 
 
8. skal enhver, der hellere ønsker sig en gås for hver otting land til gengæld herfor afstå en ko. 

Gåsen skal være af ens egne og må ikke være en andens. 
 
For nu at alt dette på foreskreven vis og med hensyn til de fastsatte regler, kan blive fast og 

ubrydeligt overholdt og efterkommet, har vi samtlige naboer i Bedsted egenhændigt underskrevet 
disse vilkår og allernådigst fået dem udfærdiget og konfirmeret på amtstuen i Aabenraa af amtmand 
baron von Königstein.  

 
Således sket i Aabenraa den 5. feb. 1722. 

 
Jürgen Wind   Hans Christensen 
Jacob Michelsen  Paul Nissen 
Casper Caspersen  Bertel Hansen 
Rasmus Matzen  Nis Christensen 
Hans Petersen  Peter Hansen 
Hans Boysen  Ludolf Johannsen 
Jens Jepsen   Bertram Stack." 

 
 
 
Kilde: 
• Sognefoged Nicolaj Ratenburg (l727-1802): "Dokument- og familiebog, som blev påbegyndt af faderen 

Broder Ratenburg. Bogen opbevares i dag hos Anna M. Rühmann, født Ratenburg, Popsensgade 20, 
Tønder. 

• I bogen findes en afskrift at Bedsteds byvedtægter fra 1722. De er skrevet i et uhjælpsomt og snørklet 
tysk sprog, som her er gengivet lempeligt oversat. 
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Herredsfogedgården i Terp 
 
 

To af Øster Terps største gårde er Nerballegård og Tannenhof. Gennem næsten to hundrede år 
sad medlemmer af Hinrichsen-slægten på disse gårde. Derfor vil deres historie blive fortalt under et i 
denne artikel. 

 
På Johannes Mejers kort over Terp fra 1641 ses at de fleste gårde lå samlet i landsbyen langs 

hovedgaden, der kom fra Bedsted, gik gennem hvor i dag Kurth Hansens gård ligger, videre ad 
Overballevej. Ved Bent Iversens gård deltes vejen. Den højre gik i retning af Vestermark, og forbi 
Peter Laustens gård. Den venstre (søndre) i retning af Tannenhof. 

 
I 1754 da pastor Viborg skrev sin sognehistorie, var der endnu intet forandret. Der var da 15 gårde 

i Terp, de 11 lå i Overballe, de 4 i Nederballe. Først som en følge af udskiftningen i slutningen af 17-
hundrede-tallet var der efterhånden enkelte gårde, der blev flyttet ud af landsbyen, til et område, 
hvor de havde fået jorden samlet. 

 
Den gård, der gennem flere århundreder var den mægtigste i Terp, var herredsfogedgården. På 

Mejers kort er det gården med bogstav A, og som ejedes af Hans Jensen. Gården lå på den nordlige 
side af vejen tæt ved siden af Bent Iversens gård. Den var på 5 terper ottinger (ca. 135 ha.). 

Den først kendte ejer på gården var Jens Hansen. Han overtog i 1612 hvervet som herredsfoged for 
Sønder Rangstrup herred efter at Bertram Jensen i 1610 var blevet vraget på grund af nogle 
korruptionssager. Efter Jens Hansen overtog sønnen Hans Jensen embedet. Det havde han fra 
1627 til 1645. 

 
Begge Hans Jensens sønner fulgte i faderens spor. Først Jens Hansen fra 1655. Da han i 1660 

døde af pest vendte hvervet midlertidigt tilbage til slægten efter Bertram Jensen i Bedsted. 
I 1680 overtog broderen Mathias Hansen embedet. Han blev 4 år senere afskediget af Reunions 

Kommissionen. Efter fredsslutningen overtog han i 1689 atter embedet, som han havde til sin død i 
1694. Han var gift med Marie Elisabeth, datter af amtsskriver i Løgumkloster Fabricius og Rebecca 
Bruun. 

 
I 1701 overtog Casper von Saldern den store gård i Terp ved at gifte sig til den ved datteren 

Christine Mathiasdatter (1678-1754). Han var søn af borgmester og amtsforvalter i Aabenraa Casper 
von Saldern og Cathrine Margrethe Stahl. 

 
Fra et skatteregister fra 1705 ses at gården i skatter og andre ydelser skulle betale 67 rigsdaler. For 

året 1709 får vi yderligere oplysninger om gården: "Casper von Saldern besidder en 1 3/8 plov stor 
gård. Stuehuset er på i alt 24 fag. Stalde og lader udgør 42 fag, der er opført for lang tid siden. 

Nogle af bygningsdelene er i god stand, andre er i dårlig stand. Dertil 9 fag sidebygning, heraf er de 
4 fag i rimelig stand, mens resten er i dårlig forfatning. 
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Udsæden er på 10 tønder rug, 4 tdr. byg og 6 skæpper boghvede. Af dyr er der 7 heste, 9 køer, 10 
stk ungkvæg, 6 kalve, 6 stude, 10 får og 4 svin." 

 
I skatteregistret for 1736 er der intet ændret, men der forestod en svær økonomisk tid for Saldern 

familien, som ses af de lån den blev nødsaget til at optage. 
 
Også Mathias Hansen havde i sin besiddertid mod sikkerhed i gården optaget mindre lån. Det ses 

at være sket første gang i 1675, hvor han lånte 50 rigsdaler at sin kommende svigersøns far. Lånet 
skulle bruges til betaling at forskellige pligter og skatter. 

 
Casper von Salderns første lån lød på 500 Mark lybsk som han lånte af Jep Kobberholdt i 

Barsmark. I 1739 fulgte 2 nye lån, l00 rdl. af Bedsted kirke "Wegen einer ehemaligen anleihe" og 
200 rdl. courant af Christian Frellesen i Aabenraa. 

 

 

Postkort fra Øster Terp fra ca. 1914. På det højre billede ses Daniel Hinrichsen, født 
1877, ved hoveddøren til Tannenhof. Det andet billede viser Hans Jensen foran 
stuehuset til sin gård. I 1931 blev den overtaget af Anders Grøndahl. Foto: ukendt. 

 
 

Få den baggrund var det derfor ikke let for sønnen Friedrich von Saldern (1716-1797) at 
overtage gården. Nu begyndte besværlighederne for alvor. I 1754 optog han et lån på 750 rdl. 
courant af Jens Nielsen, Lundsgård i Højst sogn. Det lod sig bære, men fra 1769 begyndte han i 
langt større målestok at optage lån. Det var især familien, der måtte træde hjælpende til, f.eks. 
svigersønnen Mathias Wind i Bedsted. 

Dertil kom at heller ikke Saldern i Terp blev forskånet for den kvægpest, der raserede samtidig 
med. Den knækkede ham helt, så han i 1772 måtte gå fallit. De sidste år at sit liv tilbragte Friedrich 
von Saldern på Günderoths fattigstiftelse i Aabenraa. Her døde han godt 80 år gammel 20. nov. 
1797. 
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Han var gift to gange. Først med Gyde Christine Nicolaidatter (1729-1769), datter at gårdmand 
Nicolaj Nielsen, Lundsgård i Højst, og anden gang i 1769 med Catharina Margrethe, datter at 
gårdmand i Bedsted, Eskild Jessen og Merete Dinsdatter. 

 
For Saldern familien var fortids storhed og stolthed forbi. Af omgangskreds havde den mænget 

sig med de fine, dens sønner og døtre blev viede til amtsskrivere, borgmestre samt andre i 
fremtrædende erhverv. 
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Et andet eksempel på at slægten i Terp følte sig højt hævet over de øvrige i sognet var, at den 
havde familiegravsted inde i Bedsted kirke. Det lå lige inden for kirkedøren. Endnu i 1754 1å der en 
stor udhugget ligsten i gulvet. 

Gården skulle dog efter med de nye tider og nye folk komme til ære og værdighed. 
 

Den 1. maj 1772 købte fribondesønnen Daniel Hinrichsen (1746-1787) fra Kollund den store 
gård. Han var ud af en slægt, der gennem mange generationer havde siddet som herredsfogeder i Vis 
herred og som ejere af Kollunds to store frigårde. Frigårdsrettighederne havde været arvelige siden 
Jes Thomsen i 1488 var blevet adlet af kong Hans. I år 15oo udmærkede han sig desuden i slaget 
ved Hemmingstedt. 

 
Sammen med Daniel Hinrichsen var også udskiftningen kommet til sognet. Det gamle system 

med vangene inddelt i strimler var forældet. De enkelte gårde i landsbyen fik nu færre men større 
jordstykker tildelt og sandsynligvis tog Daniel Hinrichsen straks konsekvensen heraf og flyttede vest 
ud af byen og byggede Tannenhof. Navnet er dog af nyere dato. Det stammer fra den tyske tid, hvor 
der blev forlangt, at enlig-liggende gårde skulle have navn. 

 
Det er dog ikke sandsynligt at Daniel Hinrichsen boede på Tannenhof, snarere i Nerballe, da han 

kort efter at være flyttet til Terp giftede sig med Anna (1749-1827), der var datter af bonden på 
Nerballe Jep Hansen. Han havde ellers flere børn, men da de fleste døde som små var der ikke andre 
end svigersønnen Daniel Hinrichsen til at overtage gården. Han havde så at sige giftet sig til 
Nerballegård. I ægteskabet fødtes to sønner, der således begge kunne blive gårdejere i Terp. Den 
ældste var Jep Hinrichsen (1776-1829). Han overtog Tannenhof efter faderen, mens den anden 
Franz Albrecht Hinrichsen (1778-1854) overtog moderens gård Nerballe. 
 

 

TANNENHOF 
Jep Hinrichsen havde gården til sin død i 1829. I 1800 havde han overtaget den og giftede sig 

samtidigt med Anne Marie Ambders (177818o6), datter af advokat i Tønder Christoph Ambders. 
Anden gang 1807 med Maren Feddersen (1790-1857), datter af gårdmand i Rørkær Christian 
Feddersen og Anna Margrethe Jepsen. Med sin anden hustru fik han 11 børn, hvoraf den ældste søn 
Daniel Hinrichsen (1808-1879) overtog gården i 1835. Han byggede samme år et nyt stuehus som 
erstatning for det tidligere, der havde ligget hvor stalden langs med vejen i dag ligger. Den 
hvidkalkede hovedbygning med kampestenssokkel og skifertag står der stadig med årstallet for 
byggeåret på nordgavlen. 

 
I 1841 blev Daniel Hinrichsen gift med Christine Hedvig Groth (1817-1894), der var plejedatter 

fra og eneste arving til Nerballegård. Med dette ægteskab var de to gårde atter samlede på samme 
hænder. Det samlede landtilliggende udgjorde 351 ha, eller på en anden måde; 34 % af hele Øster 
Terp. 

Daniel Hinrichsen var desuden sognefoged fra 1837, men bad efter den nationale vækkelses 
gennembrud om at blive fritaget for hvervet, da han nu følte, hvervet var belastende på grund af sit 
tyske sindelag. Hans svigersøn Andreas Ewald Beck i Gravlund, der bekendte sig som dansk fik 
herefter jobbet. 
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Daniel Hinrichsen var ellers kendt som en dygtig, dynamisk og handlekraftig sognefoged og 
gårdmand, der ikke var bange for at hjælpe folk økonomisk. Han udvidede gården ved tilkøb og 
dyrkede som en af de første i sognet roer allerede fra 186o"erne. Som arbejdsgiver var han hård og 
hensynsløs. Få sine gamle dage oprettede han to legater til værdigt trængende familier i Øster 
Terp, samt til sognets karle og piger for lang og tro tjeneste. Om Daniel Hinrichsen kommer der i 
øvrigt en speciel artikel senere. 

 

 

Daniel Hinrichsen, gårdmand fra 1835 til 1876 på Tannenhof samt 
sognefoged i Bedsted sogn. Han blev født i Øster Terp 21. juni 1808, 
død samme sted 14. feb. 1879. Gift 27. marts 1841 med Christine 
Hedvig Groth, født i St. Annen 21.dec. 1817, død i Øster Terp 11. 
nov. 1894. 

 
Jep Hinrichsen (1845-1912), der var ældste søn af 5 søskende, blev faderens efterfølger på 

Tannenhof, mens den yngste søn, Frants Conrad (1857-1923) overtog Nerballegård i 1879. 
Jep Hinrichsen havde Tannenhof fra 1876 til 1912. I 1870-71 havde han deltaget i den tysk-

franske krig som løjtnant, I 1873 giftede han sig med Christine Loise Toft, datter af mølleren i 
Arndrup, Jep Heinrich Toft og Cathrine Helene Beck. Foruden at være gårdmand var han 
landdagskandidat fra 1893-1903 samt amtsforstander. Det var f. eks. helt hans fortjeneste at 
Aabenraa Amts Jernbaner i 190l lagde skinner gennem sognet til Terp. 

 
En af hans kollegaer i Aabenraa kredsdag var en dansk forkæmper ved navn Rasmus Clausen, 

gårdmand i Smedager. Han yndede at lave satiriske rim om kredsdagens forskellige medlemmer. 
Her gengives verset, der omhandler Jep Hinrichsen: 
 

"Hr. Henriksen han kroer sig, 

Som var han næsten konge lig, 

Man siger og han konge er, 

I Bedsted sogn for ham enhver, 

Som i hans rækkevidde stå, 

I ydmyghed sig bukke må, 
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Af herskerlyst har vist den mand, 

Nok mer på lager end forstand. 

 
I 1907 byggede Jep Hinrichsen i typisk tysk stil sit aftægtshus, som senere i mange år var 

købmandsforretning. Da han en dag i 1912 var nede på gården for at få spændt hesten for vognen, 
kom der, medens han kørte op mod Terp, en flyvemaskine. Hesten blev bange og løb løbsk. Få 
meter før aftægtshuset faldt den ene skagle ned i vejen. Vognen væltede og Jep Hinrichsen faldt på 
hovedet ned i grøften, hvor han ramte en sten, og var død på stedet. 

 
Hans søn Daniel Hinrichsen (1877-19..) overtog gården 1912. Året efter ombyggede han 

Tannenhof til en ny og moderne gård med egen elforsyning. Bygmester Langschwager i Aabenraa 
stod for opførelsen og prisen var 41.000 Mark. 

 
Samtidig med gårdens overtagelse fik han også hvervet som amtsforstander efter faderen. Det 

havde han dog kun i to år, da det til hans store fortrydelse overgik til Jürgen Schmidt på 
Nerballegård. Han måtte derfor ligesom de fleste andre unge mænd fra sognet gøre hele 
verdenskrigen med. 

 
Daniel Hinrichsen var meget tysksindet, og han tog derfor efter 1920 konsekvensen heraf, solgte 

gården og flyttede syd for grænsen. Det var alligevel ikke lykken for ham. Han vendte tilbage til 
landsdelen, Aabenraa, hvor han drev anden beskæftigelse. 

 
Tannenhof blev efter ham overtaget af Daniel Hinrichsen Jensen (1881-1934), der var et 

barnebarn af den tidligere ejers søster. Hans forældre var gårdfolk i Øster Terp, Jens Peter Jensen og 
Mette Cathrine Møller. I 1925 brændte laden og det meste af kostalden, men bygningerne blev dog 
hurtigt genrejst i rødsten. Desuden kom krisen i 1930-erne. Den ramte også Daniel H. Jensen. Ved 
hans død i maj 1934 blev gården overtaget af Handelsbanken i Tønder, der straks videresolgte den til 
Statens Jordlovsudvalg med et jordtilliggende på 265 ha. Tannenhof skulle nu gøres 
udstykningsmoden i en forpagtningsperiode på 8 år. 

 
Det blev Fritz J. W. Ulrich (1894-), der overtog forpagtningen 1. sept. 1934. Han er søn af forpagter 

og folketingsmand, Johannes Ulrich, Aastrup ved Tølløse på Sjælland, og blev gift med Mette 
Dorthea Nielsen (1898-1968) fra Helstrup ved Randers. 

Det blev noget af en omvæltning at få en dansker på den ellers så tyske gård, for uden at være en 
driftig landmand lå det Ulrich stærkt på sinde sammen med andre sønderjyder at få bygget et 
forsamlingshus i sognet og skænke det til foreningen af danske i Bedsted sogn. 

 
På grund af verdenskrigen gik udstykningen en tid i stå. Først i 1949 skete det. Stamparcellen på 

104 ha. købtes af Fritz Ulrich og han byggede dertil 2 huse til gården henholdsvis 1953 og 1956. Af 
de resterende 161 ha oprettedes samme år 2 ejendomme. Desuden blev gården "Siedlung" udskilt. 
De øvrige arealer henlå i mange år som græs inden de blev udstykket sammen med andre 
arealer på Gravlund Mark. I årene 1950 til 65 blev der oprettet i alt 20 landbrugsejendomme i 
området på i alt 750 ha. 

 



 143 

Tannenhof blev i 1963 overtaget af sønnen Johannes Ulrich (1927-), gift med Karen Johanne 
Frederiksen (1930-), datter af godsinspektør R. 0. Frederiksen, Tjele Hovedgård. Gården har i dag 104 
ha, hvoraf 25 ha. er skov, der i forbindelse med haven strækker sig mod syd. 

 

          

Fritz J. W. Ulrich, født 1894 var fra 1934 til 1949 forpagter af Tannenhof. Herefter var han ejer af 
gården, som han i 1963 overdrog til sønnen Johannes Ulrich. 

 
 
 
NERBALLEGARD 
 

Frants Albrecht Hinrichsen (1778-1854) overtog i 1808 i arv fra moderen Nerballegård. Året 
forinden blev et nyt stuehus bygget. Det bærer trods en ombygning og udvidelse endnu årstallet 
1807, der ses på østgavlen af stuehuset. 

De ældste oplysninger om gården er fra 1709. Den er da på 31/32 plov. Stuehuset var på 17 fag, 
og som var bygget for længe siden, men ellers i god stand. Dertil kom 38 fag staldbygninger, der 
var i "temmelig" god stand. 

 
Udsæden angives at være 4 tdr. rug, 4 tdr. byg og 5 skp. boghvede. Besætningen var på 13 heste, 

7 køer, 1 kirkeko, 11 stk. ungkvæg, 5 kalve, l0 stude, 8 får og 4 svin. I skatter og afgifter betaltes i 
1709 51 rigsdaler. 

Gården var således ikke oprindelig af Tannenhofs størrelse, hvorfor Frants Albrecht Hinrichsen 
købte det meste af nabogården, der 1å overfor på den anden side af vejen og var på 27/32 plov. 
Denne gårds ejere havde hidtil været: 
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Samtidigt med denne gårdudvidelse i 1808 blev Frants Albrecht Hinrichsen gift med Dorothea 
Sophia (-1858), datter af præsten i Bedsted Johannes With og Anna Hedvig Viborg. Da dette 
ægteskab var barnløst, tog hun sin søsterdatter til sig i pleje. Hun hed Christine Hedvig (1817-
1894), og var datter af præsten i St. Annen Conrad Groth og Marie Sophie With. 
 

Nerballegårds ejere og deres slægtskabsforhold 

 

 

 

 

Christine Hedvig Groth blev i 1841 gift med Daniel Hinrichsen fra Tannenhof. Deres søn Frants 
Conrad (1857-1923) overtog i 1879 Nerballegård, som han havde til 1909. Han blev i 1881 gift med 
Sophie Georgine (1854-1930), datter af Justus Meyer fra Fårgård ved Løgumkloster. 

 
Deres otium tilbragte de i Løgumkloster. Da ingen af deres 3 børn ønskede at drive gården videre 

solgtes den i 1909 til Jürgen Schmidt (1883-1957), søn af dyrlæge i Stollig, H. M Schmidt. Kort 
efter at være flyttet til Terp blev han kommuneforstander. Det var han i 10 år, og fra 1914-19 tillige 
amtsforstander. Fra 1928 havde Jürgen Schmidt atter i en lang årrække sæde i amtsrådet. Efter 
genforeningen var han bl.a. drivkraften bag oprettelsen af den i 1925 nyopførte tyske skole i Øster 
Terp. 

Efter Jürgen Schmidts død i 1957 blev gården overtaget af døtrene Anne Christel Meyer og 
Kæthe Jepsen i Højer. Til 1963 havde Hans Christensen den i forpagtning, hvorefter den blev 
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overtaget af Anne Christel Meyers søn Hans-Jürgen Schmidt Meyer i forpagtning. Samme år blev 
han gift med Hanne Groth Christensen, datter af gårdmand i Hellevad, Jens G. Christensen. I 1972 
købte han moderens halvdel af gården. Mosteren er fortsat ejer af den anden halvdel. 
 

 

Sydfacaden af stuehuset til Nerballegård. Det blev omkring 1925 
ombygget og moderniseret. På bænken sidder i midten Anne Christel 
Meyer, født Schmidt i 1910. Til højre hendes mor Mette Cathrine 
Schmidt. Damen til venstre er vist nok en tante. Foto: Ukendt ca. 1917. 

 
 

Nerballegård udgør i dag 186 ha, heraf er 158 ha. ager, 19 ha. Eng og 9 ha. skov. Til gården 
hører også et aftægtshus, der ligger på Overballevej. 

Siden 1978 har Hans-Jürgen Schmidt Meyer siddet i byrådet i Løgumkloster for Slesvigs parti. 
 

 

Ejer af Nerballegård fra 1909 til 1957 Jürgen Schmidt, født i Stollig 11. 
feb. 1885, død på Nerballegård 2. feb. 1957. Gift med Mette Cathrine 
Rossen, født i Stubbæk 5. sept. 1885, død på Nerballegård 1. apr. 
1955. Billederne er fra ca. 1950 og lånt af Anne Christel Meyer, 
Nerballegård i Øster Terp. 
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Kilde: 
• Lorenz Christensen og Walther Stephan: "Herkunft und Namen Der Vorfahren Casper von Salderns", 

artikel i "Die Sippe Der Notmark" 1941-42, side 76-113. 
• J.P. Trap: "Danmark", Aabenraa amt, bind 10. 1966, side 861-62. 
• H.V. Gregersen: "Fra den nationale vækkelse", artikel i "Sønderjysk Årbog" 1951. side 169-20l. 
• "En gemt pennetegning af Aabenraas kredsdags medlemmer i året 1889", artikel i "Sønderjysk 

Månedsskrift" 1951, side 167. Heri et digt om Jep Hinrichsen (-1912). 
• "Sønderjyske Gårde". Samlet af landbrugskandidat J. Jespersen, Horsens. 1925. Heri om Nerballegård 

side 319, om Tannenhof side 320. 
• "Større Danske Landbrug". Statistisk, topografisk og historisk håndbog. Bind 9. Udarbejdet af forstander 

J. J. Hansen, København. 1937. Heri om Nerballegård side 194, om Tannenhof side 196. 
• "Danmarks Større Gårde". Statistisk og historisk håndbog for de store og mellemstore landbrug. 

Ringkøbing, Ribe og de sønderjyske amter, bind 6. 1965. Heri om Nerballegård side 543, om Tannenhof 
side 542. 

• Svend Jacobsen: "En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer", artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1981, 
side 61-80. 

• Billedmateriale samt oplysninger: Fritz og Johannes Ulrich, Tannenhof, Anne Christel Meyer og Hans 
Jürgen Schmidt Meyer, Nerballegård og Eskild Eskildsen, Mølleparken, Løgumkloster. 

 
 
 
 
 

Sagn om Kosakpøt 
 
 

Lige nord for Bedsted by mellem vejene til Bovlund og gårdene på Bedsted Nørremark ligger 
et stykke eng, der kaldes for "æ vais". 

Om dette engstykke, der også bærer det mærkelige navn "Kosakpøt", går der det sagn, at en kosak 
en gang på dette sted skal være sunket i, ligesom der også en gang skal være fundet et sværd fra 
kosakkernes tid. 

At der tidligere var meget sumpet på dette sted er rigtigt. Jeg husker tydeligt fra min barndom, at 
der var enkelte lavninger man var nødt til at køre langt uden om, hvis man ville undgå at sidde fast i 
en fugtig årstid. 

I 1814 skal der have været kosakker i sognet. Måske er det fra det tidspunkt, at sagnet om 
kosakpøt er opstået. 

 
 

Kilde: 
• Uafhængig af hinanden har Peter S. Bøje, Bedsted i august 1977 og Iver Gubi, Bedsted i september 1977 

fortalt mig om dette sagn. Peter Bøje har hørt sagnet af Asmus Haugaard, Bedsted. 
• Ifølge Niels Højrup, Bedsted Bjerg 1978 skal en gang 3 svenske soldater i svenskekrigenes tid ca. 1658-59 

være sunket i mellem Bedsted og Bovlund. 
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Det stod i avisen: 

Spire af 2.000 år gammelt frø 
 
 

 

 
 
 

Arndrup i forrige århundrede 
 

"Arndrup var ikke videre stort i menneskeøjemed, men om Bedsted fortælles, at de, der havde 
store gårde og bedre enge. Dybmosen var tilplantet med rør, Basseklint og Tyrkiet omtales også, og 
herredsfogeden boede i Bedsted. - Men det vil vi arndruppere nu ikke gøre os til af. 

Arndrup var en kommune for sig selv, og hørte til Slogs herred i Tønder amt, men kirke og skole 
havde vi i Bedsted. 

Arndrup Mølle ligger i Bedsted kommune, og nævnes 1607 som Arndrup Vandmølle og har 
således altid været med til at fremhæve Arndrup. 

 
Landsbyen bestod dengang af ca. 10 ejendomme og har i tidens løb ikke formået at formere sig 

synderligt. Hovedparten af ejendommene 1å omkring den nuværende bro. De fleste er nu nedbrudte 
eller flyttede. Kun det lille hus ved åen ligger der endnu. Dengang beboedes det af en smed. 

 
Bønderne i Arndrup ville her køre gennem et vadested, igennem præstegårdsengen til Bedsted. 

Det gik Bedsted imod. Arndrup tabte processen, og måtte herefter benytte et vadested mellem 
Arndrup og Møllen. Min far har fortalt mig, at amtmanden kom en gang om året for at lægge byen i 
skat. Vejene var meget dårlige, men amtmanden sagde, at det var bøndernes egen sag, om de ville 
gøre noget ved vejene, han kom sagtens igennem denne ene gang om året. 

Markerne i Arndrup var i en meget mager forfatning, og der kunne næsten kun avles boghvede 
og rug, lidt havre til hestene på de lavere jorde. 
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I 1856 blev Arndrup udvidet med et nyt landbrug, som ligger ved korsvejen, beliggende meget 
smukt, tæt ved Arndrup Mølle, Det altid klaprende møllehjul og vandets rislen gjorde stedet meget 
levende og idyllisk". 

 
Ad åen vi går op og ned 
på Arndrup Mølle vil vi se 
vi ser da møllehjulet rank 
bli´r trukket rundt af vandet blank 
og vandet tumles rundt til skum 
dens lyd vi hører viden om 
mens laksen springer i kap over myg 
gør vildænderne deres dybe dyk 
og mens vesten endnu af solen rød, 
lægger duggen sig ned i engens skød. 

 
Kilde: 
• Gunnar Vagn Jepsen, Ullerupdalvej 251, 7000 Fredericia: Noter fra min bedstefar Johan Jepsen, Arndrup, 

der i 1959 fortæller lidt om Arndrup i gamle dage. 
 
 
 
 

Agerinddelingen i Bedsted 1784 
 
 

Udskiftningen i Bedsted blev påbegyndt omkring 1770. Det drejede sig først og fremmest om de 
store sammenhængende vange mod øst og sydøst. Derimod blev udskiftningen af udfaldsvejene fra 
Bedsted udsat. De blev først udskiftet i 1784, på nær de 5 skifter fra Bedsted mod Vellerup. De blev 
det i 1786. 

Nedennævnte oplysninger om agerinddelingen giver et godt indtryk af, hvor besværligt den må 
have fungeret, samt hvor små de enkelte agerstrimler i det hele taget var. 

Opmålingen af de enkelte strimler blev foretaget i kobbel, der helt svarer til favn. 1 kobbel = 3 alen 
á 57,52 cm. 

 
"Fra Bedsted ad vejen til Vellerup Mark er der 5 skifter. I første skifte, som går til stenbroen har 

hver af nedennævnte gårdmænd 6 ½ kobbel pr. otting. I andet 5 kobbel pr. otting. I tredje skifte, der 
går til den nordlige ende af ”Brede Mai” har hver 9 kobbel pr. otting. I det fjerde og femte skifte har 
hver henholdsvis 13 ½ kobbel pr. otting: 
 
  1. skifte 2. skifte 3. skifte 4. skifte 5. skifte 
Hans Sørensen 13 k 10 k 18 k 27 k 27 k 
Nicolaj Ratenburg 32 ½ 23 37 67 ½ 67 ½ 
Nis Paulsen  13 10 18 27 27 
Pastor With  13 10 18 27 27 
Jes Eshelsen  6 ½ 5 9 13 ½ 13 ½ 
Kiesten Hansen 9 ¾  7 ½ 13 ½ 20 ¼  20 ¼  
Jesper Christensen 13 10 18 27 27 
Mathias Paulsen 6 ½ 5 9 14 ½ 13 ½ 
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Johannes Clausen 11 ¼  8 ¾  15 ¾  23 ½ 23 ½ 
Hans Jørgensen 9 ¾  7 ½ 13 ½  20 ¼  20 ¼  
Ludolf Bossen, møller 6 ½ 5 9 13 ½ 13 ½ 
Johannes Ratenburg 13 10 18 27 27 

Bygaden fra det vestre hushjørne af kådnerhuset (Vestergård) og øst på til præstens østre hushjørne 
er delt på følgende måde: 
 

Nis Paulsen  19 kobbel  1 alen (= 34 meter) 
Pastor With  19 1 
Jes Eshelsen  9 2 
Johannes Clausen 16  2 ¾  
Hans Jørgensen 14 1 ½ 
Johannes Ratenburg  19 1 
Hans Sørensen 19 1 
Nicolaj Ratenburg  48 1 alen (= 83 meter) 
Jep With  19 1 
Mathias Paulsen 9 2 alen (= 17 meter) 
Kiesten Hansen 14 1  ½     
i alt:   21 ¾ otting = 210 kobbel ¾ alen 

 
 

Den vej, som løber vest på fra byen efter Terp. Der har enhver 1 skifte á 5 ½ kobbel pr otting. Fra 
broen og øst på efter byen til kådhuset (Vestergård) har som følger: 
 

Pastor With  11 kobbel 
Jes Eshelsen  5 ½  
Johannes Clausen 9 ¾  
Hans Jørgensen 8 ¼  
Johannes Ratenburg  11 
Hans Sørensen 11 
Nicolaj Ratenburg 27 ½ 
Jesper Christensen  11  
Mathias Paulsen 5 ½ 
Kiesten Hansen 8 ¼  
Nis Paulsen  11 

 
 

Fra Bedsted til Arndrup Mølle er der tre skifter. I det første har følgende gårdmænd 1 ½ kobbel 
pr. otting. I det andet, der går til det lille hus ved kirken har de 3 kobbel pr. otting. I det sidste skifte, 
der går fra kirken til leddet lidt syd for har hver 6 kobbel pr. otting. 
 

1.skifte  2.skifte  3. skifte 
Mathias Paulsen l ½ kobbel  3 kobbel  6 kobbel 
Jesper Christensen 3  6  12 
Nicolaj Ratenburg 7 ½  15  30 
Hans Sørensen 3  6  12 
Johannes Ratenburg 3  6  12 
Ludolf Bossen l ½  3  6 
Hans Jørgensen 2 ¼  4 ½  9 
Johannes Clausen 2 ¾   5 ¼   10 ½ 
Jes Eshelsen   1 ½  3  6 
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Pastor With  3  6  12 
Nis Paulsen  3  6  12 
Kiesten Hansen 2 ¼   4 ½  9 
 
 

Den vej som løber fra byen mod Sievekro har enhver 2 skifter. Det første á otting 23 ½ kobbel. 
Det andet á otting 18 kobbel: 
 

1.skifte    2. skifte 
Johannes Ratenburg  47 kobbel  Hans Jørgensen 27 kobbel 
Hans Sørensen 47  Johannes Clausen 31 ½ 
N. Ratenburg  117 ½  Jes Eshelsen  18 
Jesper Chrisfensen 47  Pastor With  36 
Mathias Paulsen 23 ½  Nis Paulsen  36 
Kiesten Hansen 35 ¼   Kiesten Hansen 27 
Nis Paulsen  47  Mathias Paulsen 18 
Pastor With  47  Jesper Christensen 36 
Jes Eshelsen  22 ½  Nicolaj Ratenburg 90 
Johannes Clausen 40 ¼   Hans Sørensen 36 
Hans Jørgensen 35 ¼   Johannes Ratenburg 36 
 
 
Kilde: 
• Sognefoged i Bedsted Nicolaj Ratenburg (l727-1802): "Dokument- og familiebog". Bogen opbevares i 

dag af Anna Margrethe Rühmann, født Ratenburg, Popsensgade 20, Tønder. 
 
 
 
 
 

Sagn om Kisbæk 
 

"Kisbækken udspringer nord for Hinderup. Herfra løber den sydover forbi Vellerup, videre i 
vestlig retning nord om Terp. Men i længst forsvundne dage fik bønderne i Bedsted og Terp lyst til 
dette vand til deres enge og førte derfor ”strid og proces” mod vellerupperne. 

 
Bønderne i Terp og Bedsted gjorde ed og vandt processen. Senere påstod man, at eden var falsk, 

da der siden den tid brændte et lys over bækken, ligesom også stemmeværkerne, beregnet til 
overrisling af markerne, ikke kunne holdes, men altid var gennembrudte". 

 
Kilde: 
• J. Fausbøl: "Minder fra Agerskov sogn". 1910. Side 71. 
 


