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Forsidebilledet 

 
viser et luftfoto at Arndrup Vandmølle i 1950-erne set fra syd. I over 600 år har der på 
dette sted ligget en mølle. Billedet er lånt at den tidligere forpagter fra 1936-55, Anton 
Jørgensen, Løgumkloster, I dag ejes møllen at familien Emmertsen, København. 
Foto: Sylvest Jensen, Hillerød. 
 

Meddelelser 
 
Med dette hefte er der vedlagt et brevkort, så man kan rekvirere de numre man evt. 
måtte mangle. Mine planer er, at udgive cirka lige så mange endnu inklusive et par 
tillægsnumre. Men alligevel vil jeg gerne give plads for hvad læserne evt. måtte ligge 
inde med af viden, historier eller billeder fra Bedsted sogn. Også det kan man give mig 
et prej om på vedlagte brevkort. 
I et af de kommende numre vil jeg lave en artikel om alle de oldtidsfund fra sognet, som 
jeg er vidende om, Hvad har I fundet? - og hvis I har, synes jeg, at vi skal have det med 
også. 
Ligeledes ønsker jeg oplysninger om alle de foreninger, der eksisterer eller har 
eksisteret i sognet. Det gælder oplysninger om navn, stiftelsesår, formål, antal 
medlemmer, samt evt. nogle historiske træk fra foreningens historie. 
Det næste nummer (Nr. 9) udkommer til april eller maj 1985 og det vil bl.a. komme til 
at indeholde artikler om Laurids Holms gård og om statsbanetoget gennem sognet i 
1930-erne. 
 
 
     Med venlig hilsen 

Henning Haugaard 
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Et skolebillede (3) 
 
 
 
 

 

 
Skolebillede fra Bedsted fra omkring 1902: 

Bagerst række fra venstre: Cecilie Dam, Kirsten Brodersen (Mårbæk), Anne Petersen, 
Didde Højrup, Ingeborg Holm (Arndrup) og Anne Løbner.  
 
Anden række fra venstre: Grete Petersen, Ernst Hybschmann, Marius Jørgensen, August 
Friedrichsen, Ole Dam, Lorenz Steinvig, Lorenz Jørgensen, Alfred  ?, Peter Lassen, 
Johannes Sølbeck, NN (ukendt), Johannes Møller (Øster Terp), Thomas Friedrichsen, 
Bernhard Jensen (Arndrup), Marius Jørgensen (Mårbæk) og Misse Thiesen. 
 
Tredje række, siddende fra venstre: Hansine Søllingvrå, Barbara Thiesen, Justine 
Hermann, Anna og Luise Friedrichsen, Petra og Ilse Christiansen (Sivkro), lærer Jes Peter 
Petersen (1863-), degn og lærer i Bedsted 1894-1920. Regine Løbner, Petra Løbner, 
Johanne Steinvig, Julie Møller, Jessine Petersen, Auguste Knudsen, Grete Christiansen og 
Didde Petersen. 
 
Forreste række, knælende: Jens Jensen, Knud Hermann, Karl Jensen, Peter og Jes 
Petersen, Peter Godsk Hansen, Thomas Holm, Niels Jensen og Peter Christiansen 
(Sivkro). 
 
Navnene til billedet skyldes Luise Friedrichsen, Bedsted. 
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Aabenraa Amt 
 
Bedsted rogn var gennem alle århundrederne Aabenraa amts vestligste sogn, ja nærmest som en 

kile klemte det sig ind mellem Tønder og Haderslev amter. 
 
Oprindelsen til amtet var lenet. Det var det område en lensmand fik til lån af kongen mod til 

gengæld at skulle hjælpe ham i krig. Lensmanden var den øverste myndighed. Han skulle sørge for 
at kongens love og forordninger blev forkyndt og overholdt. Desuden skulle han ansætte folk til de 
største embeder samt rejse tiltale mod forbrydere og sørge for straffens fuldbyrdelse. 

 
Oprindeligt blev det kaldt Aabenraa Hus len eller Brundlund len, for det var her på slottet han 

boede. Allerede i middelalderen begyndte man i øvrigt i Sønderjylland at bruge det tyske ord "amt". 
 
Ved delingen 1490 kom området under kongen, mens det ved delingen 1544 tilfaldt hertugen af 

Gottorp, under hvem det forblev indtil 1713. Fra dette år kom det atter tilbage til den danske konge 
under navnet Aabenraa amt, ledet af en af kongen udnævnt amtmand. 

 
Som en del af det tyske rige blev området i henhold til forordningen af 22. sept. 1867 indlagt 

under Kreis Apenrade. Senere omstrukturerede tyskerne disse, gældende fra 1. okt. 1889, hvorved 
den østlige del af amtet blev henlagt under Øster Løgum amtsforstander distrikt. 

Den vestlige del kom under Hellevad amtsforstander distrikt, som herefter bestod af Egvad, 
Hellevad og Bedsted sogne. 

 
Bedsted sogn var mest tysk, og det var vel nok den vigtigste årsag til at amtsforstanderne 

gennem alle årene frem til 1920 blev rekrutteret fra Bedsted sogn. 
Efter genforeningen genoprettede man Aabenraa amt ved lov af 28. juni 1920. I 1970 ophørte dette 

lille amts begreb og i stedet oprettedes et stort "Sønderjyllands amt", bestående af de tidligere 
Sønderborg -, Aabenraa -, Haderslev - og Tønder amter. 

 
 

Amtsforstandere i Hellevad Amtsforstanderdistrikt 1889 - 1920: 

1. 1889- c1901 Lorenz Peter Christiansen (1860-). Gårdmand i Sivkro. 

2.  c1901-1912 Jep Hinrichsen (1845-1912). Gårdmand på Tannenhof i Terp. 

3. 1912-1914  Daniel Hinrichsen (1877-). Gårdmand på Tannenhof i Terp. 
4.  1914-1919  Jürgen Schmidt. Gårdmand på Nerballegård i Terp. 

 
Kilde:  
• "Håndbog for danske lokalhistorikere", redigeret af Johan Hvidtfeldt. 1965. 
• J. P. Trap: "Danmark". Aabenraa amt. 1966. Side 857. 
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Arndrup Mølle 
 
 

Syd for Bedsted ligger Arndrup Vandmølle. Forudsætningen for dens eksistens har alle dage været 
det vand, som gennem årtusinder strømmede ned ad Arnåen eller Arndrup Å, som den også kaldes. 

Arnåen starter sit løb lige præcis i det sydøstlige hjørne af Bedsted sogn, som en mere 
vandfyldt å end dens to å-tilløb "Surbækken" og "Rødåen", der udspringer længere mod øst. (se side 
124). 

Hvornår Arndrup Mølle startede med at udvinde energi til maling af korn vides ikke, men 
gammel er den i hvert fald og måske hører den med til landets ældste. 

 
Fra historiske kilder hører vi den første gang omtalt i 1266. Heraf fremgår det, at der føres en 

retssag mellem Møllen og Michael Tuli, og endelig i 1308 vinder abbeden retten til møllen for sit 
kloster i Løgum. Af disse sparsomme oplysninger er der intet der tyder på, at møllen er blevet 
bygget af munkene, hvad der netop var tilfældet med mange af møllerne dengang. 

Munkene i Løgum var nemlig meget interesseret i møllerne. Det var ikke blot for møllebrugets og 
klostergodsets skyld at cistercienser-munkene købte eller byggede møller, men også for fiskeriets 
skyld, da fisk var deres eneste tilladte spise i fastetiden. 

 

 

Mølledammen ved Arndrup Mølle, da der endnu var vand i den. Billedet er taget 
mod nord. I øvrigt nedbrændte Arndrup Mølle helt til grunden mellem kl. 5 og kl. 6 
om eftermiddagen den 13. okt. 1730. Billedet er lånt af Christel Høffner, født 
Toft i Aabenraa. 

 
 

I 1534 hører vi bl.a. om, at ikke alene klostrets skove og enemærker, men også fiskevande, 
damme og søer, der hører ind under klostret, er blevet lyst i fred. 

Når munkene ikke har bygget møllen, hvem da? - Det mest sandsynlige er så bønderne selv. 
Meget tidligt erkendte de vigtigheden af vandet som drivkraft, efter at man i folkevandringstiden slog 
sig ned og blev fastboende jorddyrkere. 
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Den tids møller var ikke ret store. Det var de såkaldte skvatmøller. De var meget primitive med et 
horisontal-gående vandhjul, hvis lodrette akse gik gennem et hul i den nederste møllesten, liggeren. 
Den var fastgjort til den øverste, løberen. Skvatmøllen var gearløs, stenene var små og der skulle ikke 
ret megen kraft til at drive en sådan mølle. 

 
Der fandtes mange af den slags langs åerne i de tidligste tider. Måske endda flere i hvert sogn. 

Skvatmøllerne har rimeligvis været et slags fællesforetagende, hvor man tog hen og malede det korn 
til mel som man havde brug for. Man har sikkert også været fælles om vedligeholdelsen af møllen. 
Det er muligvis også disse gamle forhold, der ligger til grund for de senere tiders regler om, at 
hver mand skal have sit eget korn med hjem som mel, og om at bønderne skal hjælpe til 
med vedligeholdelsen. Og hvem kender ikke ordsproget: Hvem, der kommer først til mølle, får 
først malet. 

Måske har møllen i Arndrup fra begyndelsen været en del større end vi først har antaget. Sagen er 
den, at møllen ligger, hvor ikke færre end tre sogne oprindelig stødte sammen, idet Arndrup oprinde-
lig hørte til Øster Højst sogn. 

 
Grunden til at Arndrup kom til Bedsted sogn var en kirkestrid, der tog sin begyndelse i Højst i 

1506. Dog var også den langt kortere kirkevej til Bedsted af betydning for sogneskiftet. Foruden 
Højst sogn og Bedsted var Ravsted det tredje tilstødende sogn til vandmøllen. Når møllen kom til at 
ligge så gunstigt et sted kan det tænkes at den oprindelig er bygget af bønder i fællesskab på tværs af 
sognegrænserne, siden man opførte den lige i sogneskellet. 

 
Ved overgangen til historisk tid overtages møllen nu af klostret i Løgum, der senere blev egnens 

største jordbesidder. Så på en måde kan man alligevel godt sige at det skyldes munkene, når Arndrup 
Mølle blev så stor som den gjorde. Munkene, der ejede kapital, har sandsynligvis ombygget og 
udvidet den med underfaldshjul og desuden gravet en større mølledam øst for, således at der nu 
kunne males mere og i længere tid ad gangen, ja endog i tørre perioder. 

 
 

 

Området omkring Arndrup Mølle, som det så ud på et målebordsblad fra 
1923. Ved møllen stødte i middelalderen 3 sogne sammen her. Til højre 
for selve møllen ses den ca. 3 hektar store mølledam. 

 
 



 221 

På mange måder lå møllen et gunstigt sted. Der var et stort opland, som betød mange møllegæster. 
Vejforbindelserne til omverdenen var gode. Det betød at møllen klarede sig godt i konkurrencen 
med andre. Den lå endda ved et vejkryds. Vejen sydpå over broen gik mod Tønder. Den modsatte vej 
førte ind gennem Bedsted by. Midtvejs herimellem gik den øst-vest-gående Herrevej, der forbandt 
Løgumkloster med Aabenraa og Haderslev. 
 

Gennem hele middelalderen var møllen en del af klostergodset. I 1536 kom reformationen og 
klosteret blev derefter nedlagt og af jordegodset oprettedes i 1548 et kongeligt område, 
Løgumkloster amt, der lå som en lille enklave midt i hertugdømmet. Dette bevirkede at også Arndrup 
Mølle blev kongelig og indtil 1730 bortforpagtet på åremål. Herefter blev den kongelig 
arvepagtmølle. 

 

 

Et udsnit af den ca. 3 ha. store mølledam, set mod øst. Ved den nordlige bred tæt 
ved hovedbygningen ses et opført lysthus samt en robåd. Hele dette naturområde 
tiltrak mange slags dyr. Desværre blev hele idyllen ødelagt da man senere regule-
rede og uddybede Arnåen. Billedet er fra 1950-erne og lånt af tidligere forpagter 
Anton Jørgensen. 

 
 

Det er meget lidt man ved om de tidligere møllere. Fra et Løgum-brev fra 1546 får vi dog 
navnene Jep Møller og før ham en Anders. Fra 1680-90 var Hans Jacobsen forpagter. Derefter blev 
mølleren Frederik Jørgensen fra Løgumkloster forpagter indtil år 1704. 

Ved en overtagelse af arvefæstet var der en bestemt fremgangsmåde. Den nye arveforpagter betalte 
møllen efter taksation. Desuden skulle han yde en årlig forpagtningsafgift. I 1607 udgjorde denne i alt 
40 ørter rugmel, svarende til 400 skæpper. 
 

Møllerens indtægter kom til gengæld fra toldkornet. Fra de ældste tider betalte man med en bestemt 
del af det korn man kom for at få malet. Toldkornet blev taget med en toldkop, eksempelvis af 
kobber og udgjorde 1/20. Desuden havde alle møllegæsterne i Slesvig vedligeholdelsespligt. 

 
Mølleren havde i reglen en fast kundekreds, idet fæstebønderne havde pligt til at søge bestemte 

møller, mens selvejerbønderne frit kunne vælge, hvilken mølle de ville søge. Denne regel gjaldt dog 
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kun i kongeriget, ikke i hertugdømmerne. Her var der mølletvang, hvilket ville sige, at det var retsligt 
fastlagt hvor hver gård skulle lade sit korn male. Denne regel skulle senere vise sig at være til stor gene 
og til mange ærgrelser for de hertugelige bønder i Bedsted sogn. 

De fleste bønder var hertugelige og som sådanne var de forpligtede til at søge Hellevad 
Vandmølle, der lå ca. 5 km. længere borte end møllen i Arndrup. 

 

 

Den vestlige mølledam, også kaldt for "kuglen" set fra vest. Her druknede under 
1. verdenskrig den 23. maj 1917 dragon, Wilhelm Hagen, født i Belsch 1871. Han 
var her i Bedsted udstationeret for at skulle visitere alle forbipasserende ved 
indfaldsvejene til Bedsted. Bygningen til venstre er selve møllen med sidehus, 
hvorunder der i 1852 blev anbragt 2 møllehjul. Billedet er lånt af tidl. forpagter 
på møllen, Anton Jørgensen, Løgumkloster. 

 
 

 
I 1754 drejede det sig om 10 ud af 13 bønder fra Bedsted, som måtte helt til Hellevad. For Øster 

Terps vedkommende var der også 10 bønder, som skulle til Hellevad, mens 4 kongelige bønder kun 
behøvede at tage til Arndrup. I Mårbæk var der 3 hertugelige og 1 kgl. bonde. For Arndrup og 
Gravlunds vedkommende var der i alt 9 kongelige og 1 hertugelig. 

Det var klart, at en sådan regel ikke kunne holdes. Gang på gang ses det da også at aftalerne bliver 
brudt. Fra en fortegnelse fra 1697 ses det, at en del møllepligtige til Hellevad undlader at bruge møllen 
eller kun sjældent kom. 
 

1726 indsender herredsfoged og forpagter på Hellevad Mølle Bendix Kamphøvener en klage over 
at beboerne i bl.a. Bedsted har ladet deres korn male i Arndrup, hvorfor disse bønder fik strengt pålæg 
om for fremtiden ikke at søge andre møller end Hellevad. 10 år senere var det galt igen. Denne 
gang indskærpedes det endda fra prædikestolene i både Hellevad, Egvad og Bedsted, at hvis man 
brugte håndkværne til at male malt på, vil bøden blive 2 rigsdaler. 

 
I juni 1771 klagedes der igen. Nu var det Sønnich Sønnichsen, der var forpagter i Hellevad. Han var 

oven i købet en velhavende mand, men finde sig i, at mølleren i Arndrup Hans Peter Bossen indrettede 
et mølleværk til maling af boghvedegryn, ville han ikke. Retten. gav Sønnichsen medhold. Så sent 
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som i 1849, kun få år før mølletvangen blev ophævet indsendte mølleren i Hellevad A. L. Jacobsen i 
en skrivelse af 10. sept. en klage over præsten Ludvig Schrader i Bedsted, der lod sit korn male i 
Arndrup. Mølleren ønskede sig holdt skadesløs samt anmodede tillige præsten om at overholde sin 
pligt og for fremtiden at lade kornet male i Hellevad. 

 

 

 
 
Det var derfor med stor glæde bønderne så mølletvangen ophævet ifølge en kgl. forordning af 21. 

nov. 1852, gældende fra 1. jan. 1853. For møllerne blev det en stor omvæltning, da de herved tabte 
deres særrettigheder. Hen for bønderne en stor lettelse, ikke mindst for dem, der havde haft lang 
vej til den mølle de var pligtige til at søge. Meddelelsen blev af bondestanden modtaget som et 
frihedsgode, den nye tid havde ført med sig. Det var klart, at nogle møller rundt om ville blive ramt 
økonomisk ved nyordningen, hvorimod Arndrup Mølle med stor sandsynlighed ville få en 
opblomstringsperiode. Men ophævelsen krævede sine forholdsregler. Den 3. feb. 1853 blev der af-
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holdt en taksations-forretning på møllen i Hellevad. Her blev det fastslået hvor meget hver enkelt 
møllegæst skulle udrede i erstatning en gang for alle. I alt drejede det sig om 193 gårde og 168 kåd. 
For Bedsted sogns vedkommende blev det bestemt at 21 gårde tilsammen skulle udrede 29 ¾ tønder 
rug og 29 kåd, der skulle udrede 12 ½ tønde rug. 

 
På et tidspunkt før 1723 forpagtede Ludolph Johansen (1683-1756) møllen i Arndrup. I 1730 

udnævntes han til kgl. arveforpagter. Hans årlige afgifter blev fastsat til 190 rigsdaler. Han var selv 
af møllerslægt, fra Læk. Her i Bedsted blev han gift med Ellen, en datter af gårdmand og 
sognefoged Hans Hansen Toft i Mårbæk. Af deres 5 børn kom ikke færre end 3 af dem til at sidde 
som arveforpagtere. 

 
Først Hans Ludolphsen (1718-). Han blev gift med Ingeborg, en datter af mølleren i Hellevad, 

men efter 6 år i Arndrup flyttede de til Hellevad. Den næstældste søn, Friedrich Ludolphsen overtog 
nu møllen. Han var kun forpagter i 4 år, da han 46 år gammel døde ugift i 1767. 

Nu blev søsteren Cathrina Marie (1716-1782) forpagter. Hun var gift med gårdmand i Alslev Hans 
Peter Bossen. Han var her sognefoged ligesom faderen Boe Martensen havde været det. Da en af 
sønnerne var gammel nok til at overtage den fædrene gård i Alslev flyttede Hans Peter Bossen og 
Cathrina Marie ind på Arndrup Mølle. Hans Peter Bossen døde her som "pensionær" 82 år gammel 
i 1779. 
 

 

Arndrup Mølle set fra syd omkring 1920. Den eneste forbindelse sydfra var denne 
her over møllebroen. Det var derfor vigtigt at den blev vedligeholdt. Den 1. okt. 1860 
blev træbroen, man ser på billedet, taget i anvendelse. I 1940-erne erstattedes den 
af en betonbro. Arbejdet blev udført af Thomas Sølbeck, Bedsted. På broen ses 
"Gamle Lauritz", hvis rigtige navn var Lauritz Lauritzen. Billedet er lånt af 
Margrethe Hansen, Snerlevej Bedsted. 

 
 
Sønnen Ludolph Bossen overtog nu møllen. Samtidig hermed drev han dog fortsat fødegården i 

Alslev. I 1788 blev møllen overtaget af hans søn Hans Peter Bossen. Han blev i 1797 gift med 
Catharina (1773-1817) en datter af gårdmand Johannes Clausen i Bedsted. 1801 opgav de af en eller 
anden grund møllen, hvorefter de overtog en større fæstegård i Bedsted by. Også denne gård opgav de 
kort tid efter. I 1814 døde Hans Peter Bossen 46 år gammel. Han nævnes da i kirkebogen som for-
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henværende møller i Arndrup. 
 

Fra 1802 til 1816 hed forpagteren Thord Thordsen. Hvorfra han kom vides ikke, men muligvis fra 
vesteregnen. Via folketællingen i 1803 får vi at vide at han da er 41 år, hustruen er 5 år yngre og 
sammen har de 4 børn. Tjenestefolkene, i alt 4, er henholdsvis 23, 41, 17 og 24 år gamle. Desuden 
hørte der et kåd med til møllen. Her boede en familie på 6 personer. Mandens navn var Nicolaj 
Hansen, der nok på en eller anden måde må have været knyttet til møllen. 

 
Omkring 1816 kom et nyt møllerdynasti til Arndrup. Den første var Hans Hinrich Toft, hvis far 

var møller i Aabenraa, men ellers stammede slægten fra Bojskov. Ikke færre end 4 generationer, 
skiftevis med navnet Hans og Jep, fulgte efter hinanden. Ved overtagelsen lod han straks et nyt stuehus 
opføre, hvilket står den dag i dag. Ved indvielsen blev der skænket en gave, som endnu er i slægtens 
eje. På gaven, der var af sølv stod der indgraveret: "Denne fiskeske og thesi er given af 18 piger til en 

erindring om møllens ombygning i Arndrup den 6. august 1817". 
 
Den hvidkalkede og statelige hovedbygning var efter datidens forhold af anseelig størrelse, 

hvilket fik en tysk fyrste, der i 1864 kom fra Tønder ad vejen forbi møllen til undrende at udbryde: 
"Siden hvornår er møllere begyndt at bo i slotte". 

 
I 1840 overtog den ældste søn Jep møllen. Året efter den 19. okt. blev han gift med Cathrine Helene 

(1817-1859), datter af gårdmand i Gravlund Andreas Ewald Beck. I anledning af brylluppet 
skænkede vistnok en tidligere møllersvend en blyantstegning af møllen i Arndrup. "Tegnet efter 
naturen", stod der på tegningen, der var signeret P. J. A. Hammerlev, 1841. Tegningen må være fra 
før 1817, da stuehuset endnu ikke er blevet ombygget. 

I 1852 installerede Jep Toft et helt nyt mølleværk. Tidligere var der kun et hjul, nu blev der to. Han 
anede måske at tiderne ville blive bedre efter at mølletvangen samme år var blevet ophævet. 

Af Jep og Cathrine Helenes 6 børn blev den ældste søn Hans møller i 1866 efter faderens død. En 
anden søn Nis udvandrede til U.S.A. 

Han havde her en søn ved navn Oma Toft, der blev en berømt racekører, men blev dræbt under et 
løb i U.S.A. i 1914. En af døtrene, Luise, blev gift med gårdmand på Tannenhof Jep Hinrichsen. 

 
Hans Hinrich Toft havde møllen i 41 år. Han oplevede som 7-årig lidt af 3-årskrigen 1849-51 på 

allernærmeste hold, da der på gårdspladsen udkæmpedes et lille slag mellem Slesvig-holstenere og 
danskere. Broen blev barrikaderet med nogle vogne, der var på stedet. Ved træfningen var der enkelte, 
der blev kvæstet. 

 
Som møller var Hans Toft en anset mand. Han havde åndelige og filosofiske interesser og var 

desuden meget religiøs. Hans store lidenskab var ridning. Hvis man en aften eller nat hørte en hest 
galoppere gennem Bedsteds gader, vidste alle, at det var mølleren, der var ude på en ridetur. Også hans 
gymnastiske evner var folk langt omkring vidende om. Han kunne f.eks. tage den store trappe foran 
hovedbygningen i 3 spring og med samlede fødder hoppe op på et bord. 

 
I 1871 var han blevet gift med Herlich Marie (1852-1923), datter af herredsfoged for Widding 

herred Hans Klindt Dahl. De lærte hinanden at kende i Bedsted, da hun her var tjenestepige hos 
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Nicolaj Ratenburg. De bekendte sig som tysksindede og plejede selskabelig omgang med de finere 
kredse i Løgumkloster og omegn. 

 
Herlich Marie var en stor, kraftig og meget selvbevidst dame. Efter mandens død og sønnen 

havde overtaget møllen bosatte hun sig i Tønder, hvor en ugift datter plejede hende. Efter 
genforeningen flyttede de begge til Kiel, hvor en anden datter, Elise var gift med rektor Carl 
Petersen. Ellers bosatte de øvrige søskende sig alle i vor egen landsdel. 

 

 
Blyantstegning af P.A.J., Hammelev. Tegningen var en gave til Jep H. Tofts bryllup i 1841 
med Cathrine Helene Beck. Fra Venstre ses aftægtsboligen, der stod i Vestertoften. 
Slibemøllen, hvis hjul blev drevet med vand fra den lille å. Knive, leer og lignende kunne 
man få slebet, når man alligevel skulle til mølle. Slibemøllen blev nedrevet i 1852. Herefter 
følger stampemøllen, hvorfra det ryger. Her blev det hjemmevævede uldstof stampet med 
træstave i store trækar med vand, grøn sæbe og ler. Behandlingen havde den virkning, at 
stoffet blev blødere, tættere og mere sammenfiltet. Kort før år 1800 kørte der ugentlig en 
vogn med to heste til Aabenraa med de færdige varer. Da uldstoffet nogle år senere ikke 
længere blev hjemmevævet ophørte arbejdet i stampemøllen, hvorefter bygningen blev 
anvendt til andre formål. Den næste bygning på tegningen er selve vandmøllen. Indtil 
1852 havde den et hjul, herefter to, idet et helt nyt mølleværk blev installeret nævnte år. 
Hovedbygningen bestående af stald og stuehus blev ombygget 1817. Yderst til højre anes 
brødhuset. Originalbilledet findes hos Christel Høffner, Aabenraa. 

 
 

Erhvervsmæssigt var det for Toft en svær tid, da alle koncessioner for møllerier blev ophævet i 
1869. Det betød at flere møller nu kunne oprettes, og som kunne tage konkurrencen op med møllen i 
Arndrup. På hans tid hørte der Bo tønder land til møllen. Hertil anvendte han to hestespand. I tjeneste 
havde han en yngre karl, en daglejer, en fodermester samt møllersvenden "More Niels", der resten 
af sine dage var tilknyttet møllen. 

 
Møllersvendene blev som regel længe i deres pladser. F.eks. var Hans Chrissen ansat i et par 

årtier. Da han senere giftede sig boede konen i Løgumkloster. Kun om søndagen var han hjemme og 
turen til Løgumkloster tog han til fods. 
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I 1894 blev Laurits Lauritzen ansat. Han var møllersvend i over 4o år. Han blev betegnet som 
meget stabil og trofast. Om "Gamle Laurits" gik der mange historier, f. eks. havde han altid for vane 
før han startede kværnen, at gå en tur rundt om møllestenen mens han klappede i hænderne og 
sagde: "hysh - hysh". - Det var djævelen, der først skulle bortjages: 
 

Når kunderne kom for at få kornet malet stod Laurits ved hejseværket oppe i lugen og tog imod. 
Han råbte straks ned til dem for at høre om de ville tolde eller betale. Som regel ville kunderne helst 
betale, men Laurits, der jo var en mester i sit fag, havde da allerede dyppet sin lille pot i sækken for 
ikke at gøre det gamle ordsprog til skamme: "Nu kniber det, sagde mølleren, da han skulle til at læse 
det 7. bud". Et andet ordsprog om møllerne i gamle dage fortæller, at det ærligste på en møller er 
hans tommelfinger, for den har han nede i potten, når han tolder. 

 
Hvis der var trængsel ved møllen kunne man inde hos mølleren få sig en punch. På den måde 

fungerede møllen også som udskænkningssted. Det var endda af stor betydning for økonomien, at de 
slesvigske møllere havde ret til selv at brænde vin. Af samme grund kom kunderne sikkert også 
oftere til mølle med deres hestekøretøj, hvis de da ikke ligefrem kom gående tværs over toften med 
deres trillebør. I lange tider var der en sti over toften ind mod Bedsted. 

 

 
Møllerfamilien med personalet omkring 1921. Manden med hat og pibe er Jep Toft. 
Til venstre ses hans kone med datteren Christel på armen. Foran dem står deres 
to sønner Hans Hinrich og Ewald. Manden med overskæg og hvid skjorte er 
møllersvenden Laurits Lauritzen. Han blev i pladsen i over 40 år. De øvrige er 
ikke identificeret. Billedet er lånt af Christel Høffner, født Toft, Aabenraa. 

 
 
I 1907 overtog den ældste søn Jep Hinrich Toft møllen efter sin far. Han blev gift med Anne 

Helene Petersen Ratenburg fra Draved. Møllen havde et jordtilliggende på ca..120 tdr. land, men det 
var alligevel ikke tilstrækkeligt for at kunne bevare de gode tider møllerne førhen havde haft. Af 
en bestemt grund var vandmøllernes tid ved at være udløbet, og det var elektriciteten, der i 1920-
erne kom til sognet. Kort tid efter blev der oprettet to motormøller i Bedsted, og disse sammen med 
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enkelte vindmøller, som nogle gårdmænd havde ladet opføre ved deres gårde, udkonkurreredes 
Arndrup Mølle på ganske kort tid. Man forsøgte dog fortsat at holde gang i hjulene, men ved enken 
Anne Helene Tofts død i 1937 måtte man erkende at slaget var tabt. 
 

Sønnen Hans Hinrich Toft skulle nu have overtaget møllen, men under de dårlige vilkår ønskede 
han ikke at fortsætte møllerdynastiet, hvorefter møllen blev forpagtet af Anton Jørgensen fra Alslev. 
Forinden havde han dog været bestyrer for enken i 7 år. Før ham var Johannes Møller bestyrer i 2 år 
fra 1927-29. 

 

 
Den sidste møller i slægten Toft, Jep Hinrich Toft. Han blev født 22. 
aug. 1876, og døde 22. feb. 1927. Gift med Anne Helene Petersen 
Ratenburg, født 25. nov. 1887, død 10. marts 1937. Billedet er lånt af 
Christel Høffner, Aabenraa. 

 
 

Til møllens eget brug drejede hjulene ufortrødent videre. Fra denne energikilde havde man siden 
19o2 haft egen elforsyning. Først fra 1947 blev møllen tilsluttet det almindelige elnet. Igennem lange 
tider fabrikeredes der også hvedemel og byggryn på stedet, men denne produktion standsedes da Jep 
Toft døde i 1927. 

 
Efter Anton Jørgensen blev Svend Neuman fra Sønder Vilstrup forpagter i 1955. Han var her kun 

i to år, men huskes dog alligevel som den første i sognet, der fik mejetærsker. Fra 1957-62 var Hans 
Schmidt, senere kaldet "den syngende bonde" forpagter. 

I 1962 blev Arndrup Mølle overtaget af tandlægeparret Estrid og Erik Emmertsen fra København. 
De og deres børn nyder til stadighed alle ferierne her på Arndrup Mølle, hvorimod jorden drives ved 
en bestyrer. I 1979 døde Estrid Emmertsen (1922-1979). Hun blev begravet i Bedsted. Hun var 
datter af tidligere amtmand i Aabenraa Refslund Thomsen. 

 
Hvad er der så i dag tilbage af den gamle vandmølle? Bygningerne står der dog endnu med 

undtagelse af møllehjulene. De blev, da de var rådne i 1955 fjernet af Svend Neumann. 
Også den ca. 3 hektar store mølledam er forsvundet. Det skete da man i 1950-erne udlignede og 

uddybede Arnåen i forbindelse med en omfattende regulering. Dermed forsvandt også det meste af 
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vandfaldet og kuglen vest for møllen. I dag ses nu kun en kanal. Hermed forsvandt hele den tidligere 
idyl ved møllen. Den førhen så store mølledam med lysthus og tilhørende båd, de store mængder siv, 
hvor et rigt fugleliv kunne udfolde sig. Alt dette og dermed også fuglesangen forsvandt samt bruset 
fra vandfaldet. 

 
Arndrup Mølle har således fuldstændigt mistet sit særpræg, men hvis man tager en tur ned forbi 

møllen, henover gårdspladsen og broen, fornemmes dog stadig tidligere tiders storhed. Gennem 
bilruderne fra de hastigt forbi kørende biler ude på landevejen ligner møllen en hvilken som helst 
anden gård, der blot har lagt driften om til svineopdræt. 

 

 
Møllebroen ved Arndrup Mølle set mod øst. I baggrunden ses hvad der 
blev tilbage af den store mølledam efter kanalarbejdet i 1950-erne. Foto: 
Henning Haugaard, foråret 1974. 

 
 

Kilde:  
• Hans Petersen: ”Mühlen und Müller”, artikel i Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für 

Nordschleswig. Nr. 18, 1968, side 14-22. 
• O.H. Smidt: "Cistercienserkirken i Løgum". 1931, side 19-20. 
• Morten Kamphøvener: "Møllens Røst" 1944. Ang. Hellevad Mølle. 
• Anton og Inge Jørgensen, Løgumkloster: Billeder samt oplysninger om Arndrup Mølle. Oplysninger fra 

1976. 
• Christel Høffner, Aabenraa: Billeder samt oplysninger om slægten Toft og møllen. 1976. 
• Estrid Emmertsen, København: Oplysninger om møllen. 1976. 
• "Sønderjyske Gårde", samlet af landbrugskandidat J. Jespersen. 1925. Om Arndrup Mølle, side 318-21. 
• Henning Haugaard: "Arndrup Mølle - Et kapitel af Bedstedegnens historie", artikel i Jydske Tidende, 

Tønder udgaven, søndagene 10.- 24.- og 31. okt. 1976. 
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Udsædsopgivelser hos de kongelige 

undersåtter i Bedsted sogn 1607 
 
 

 
 
 

Kilde: 
• M. Mackeprang: "Løgum Kloster og dets gods", artikel i Sønderjysk Årbog 1945, side 115-127. 
Oplysninger:  
• Sted- og personnavne er gengivet med originalens retskrivning. Derimod er ørter og skæpper ved udsæden 

omsat til skæpper efter normen: 
     1 ørte rug = 10 skæpper rug 
     1 ørte byg = 12 skæpper byg 
     1 ørte boghvede = 12 skæpper boghvede 
     1 ørte havre = 20 skæpper havre 
• Tallene under gårde betegner helgård = 1, halvgård = ½. En klamme foran tallet, betyder, at der er 2 eller 

flere gårdbrødre på gården. I rund parentes ( ) efter landsbynavnet er opgivet antallet af kåd i byen, der 
også hører under klostret i Løgum. 
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De nationale tilhørsforhold siden 1871 

 
Efter nederlaget i krigen mod Preussen i 1864 blev grænsen flyttet op til Kongeåen. Området var 

herefter tysk. Sønderjyderne håbede dog at de hurtigt igen kunne få den mest dansksindede del af 
Slesvig tilbage. 

 
Nyt håb fik de i 1866. Preusserne havde lige vundet et slag over Østrig - Ungarn og under 

fredsforhandlingerne optrådte den franske Napoleon d. 3. som mægler. Han var en varm tilhænger af 
folks ret til selv at bestemme hvor de ville høre til, og han fik derfor en bestemmelse med ved 
fredsforhandlingen i Prag, som gik ud på, at "de nordlige distrikter i Slesvig skulle have mulighed 
for at komme til Danmark, avis de ved en fri afstemning udtalte ønske derom". Denne bestemmelse 
vakte naturligvis jubel i Danmark. Allerede året efter fik sønderjyderne lejlighed til at måle 
danskhedens styrke ved valget til den tyske rigsdag. 
 

 
Konvolutten, der blev benyttet ved afstemningen i 1920. Fra 2 seddelbunker med 
påtrykningen "Deutschland - Tyskland" og "Danmark - Danemark" tog vælgerne 
den ønskede seddel og lagde i konvolutten. Denne stemmeseddel/konvolut tilhører H. 
Haugaard, hvis farfar, Peter Nicolaj Haugaard stod som den tilforordnede i Bedsted 
Kro. 

 

 

Men sønderjyderne havde glædet sig for tidligt. De høje danske stemmetal gjorde Bismarck 
betænkelig med en afstemning, og der stod jo ikke noget om, hvornår den skulle holdes. 

I 1871 led Frankrig et knusende nederlag til Preussen, og det tyske rige var nu langt den stærkeste 
nation i Europa. Hermed svandt for en tid udsigten til en folkeafstemning. 

I 1890 foretog historikeren H. V. Clausen en stor undersøgelse af den sønderjyske befolknings 
nationale tilhørsforhold. Ved undersøgelsen i Bedsted sogn fandt han, at der i Terp var 4 tysksindede 
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mod 10 dansksindede gårdmænd. I Bedsted var der 5 tyske mod 6 danske gårdmænd. Ud fra 
undersøgelsen konkluderede han, at omkring 30 % af sognearealet var på tyske hænder. Ved 
afstemningen samme år til den tyske rigsdag var tallene dog nærmest lige. Dertil skal dog siges, at 21 
personer undlod at stemme. 

 

 
Via de tyske rigsdagsvalg før 1920 og de danske folketingsvalg efter genforeningen 
kan vi gennem l00 år følge den nationale udvikling i Bedsted sogn. Af tallene ses, at 
tyskhedens bedste valg fandt sted i 1887. Danskhedens bedste valg før 1920 var i 
1903, da der ved dette valg kun var 8,5 % sofavælgere. Tallene er fra Aksel 
Lassens bog: Valg mellem tysk og dansk. 

 
 
Efter 1. verdenskrig vendte håbet om en afstemning atter tilbage for de dansksindede efter tyskernes 

nederlag. I 1920 kom afgørelsens time. Slesvig blev delt i 2 zoner. 1. zone stemte lo. feb. og 2. zone 
stemte 14. marts. 

Afstemningsresultatet for Bedsted sogn 10. feb. 1920 fremgår af følende skema: 
 

 
Af de afgivne stemmer blev der afgivet 59 stemmer af tilrejsende fra Danmark, mens 18 stemmer 
blev afgivet af tilrejsende fra Tyskland. 
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I dag (1970) består det tyske mindretal i Sønderjylland af ca. 18.000 eller 8 %, og antallet ser ud til 
at blive mindre og mindre som tiden går og nye generationer vokser frem. Også for Bedsted sogns 
vedkommende er tallet faldet stærkt og beregnet til i dag at ligge på omkring 5 %. 

 

 
Kortet viser 1. og 2. zone med de danske stemmeprocenter for hvert enkelt sogn. For 
Bedsted sogns vedkommende blev der afgivet 359 stemmer. Heraf var der 268 danske stemmer, 
hvilket svarer til 75 %. Det helt hvide område midtpå med mærket * er Bedsted sogn. 

 
 
Kilde: 
• L. P. Christensen: "Slesvig delt". Flensborg 1928. Side 438-46.  
• Aksel Lassen: "Valg mellem tysk og dansk". Aabenraa 1976. 
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Bedsted-oste er stor salgsvare i Vesttyskland 
 
 

Mejeribestyrer H. P. Rasmussen, Bedsted Lø Andelsmejeri, indfører nu en moderne og tiltalende 
emballage for sine Havarti oste til Tyskland. 

 
I løbet af de sidste par år har Bedsted Lø Andelsmejeri lagt an på osteproduktion, og 
mejeribestyrer Hans Peter Rasmussen, der helt og holdent har været sjælen i denne omstilling 
er i dag en mand, der kan konstatere, at hans oste er blevet den helt store salgsvare i Tysk-
land. Hver uge - næsten i en slags fast rutefart - sendes der 1½ - 2 tons Havarti oste til 
Tyskland fra Bedsted Lø Mejeri, og da det er en kendsgerning, at tyskerne lægger megen 
vægt på emballagen, indfører Rasmussen inden længe en helt ny og meget moderne 
indpakning af sine oste til de tyske forbrugere. 
Mejeribestyrer Rasmussen kom til mejeriet i Bedsted Lø i 1958, og han begyndte meget 
hurtigt, efter sin tiltræden, at fremstille oste. I begyndelsen var det en lidt primitiv 
produktion, men siden er der etapevis udbygget og moderniseret, og i dag står mejeriet 
med en moderne og tidssvarende, for ikke at sige meget vellønnende osteproduktion. Man 
kan nemlig ikke følge med, med produktionen, så ostene bliver ikke gamle på Bedsted 
Lø Mejeri, hvad enhver kan forvisse sig om ved at kigge ind i  lagrene. Her er 
mere tomt end sædvanligt sådanne steder. Det skyldes den store efterspørgsel fra 
Tyskland, for Bedsted ostene bliver bogstavelig talt revet bort. 
- Det er ingen hemmelighed, at jeg interesserer mig meget for osteproduktionen, sagde 
mejeribestyrer Rasmussen forleden under et besøg, vi aflagde på det nu helt udbyggede 
ostemejeri i Bedsted Lø. Min far var mejeribestyrer på Randers egnen, så jeg er ikke 
faldt langt fra stammen, som man siger,  da jeg også gik mejerist-vejen. Fra 
Branderup kom jeg for nogle år siden her til Bedsted Lø, hvor jeg er glad for at 
være. 
Når jeg, i begyndelsen i det små, slog ind på osteproduktion, var det af to grunde: dels 
fordi jeg interesserede mig for denne produktion, men navnlig fordi jeg vidste, at 
det ville blive en lønnende produktion, også for mejeriets leverandører. Og jeg har 
fået ret. Vi har nu udbygget mejeriet for en bekostning af 200.000 kr. til denne 
osteproduktion, og vi har faktisk en større afsætning af ostene, end vi kan følge trit 
med. I hvert fald bliver ostene ikke gamle her hos os. 
- Hvilke ostetyper laves så her?  
- Vi fremstiller kun Havarti oste, den type, man tidligere kendte under navnet 
tilsittere, og vi laver kun de fuldfede 45 % -s oste. De laves i to forskellige størrelser, 
i 1 og 2 kg pakninger, men det er 2 kg pakningerne, der hovedsageligt eksporteres til 
Tyskland. 
- Men selve fremstillingen…? 
- Dertil bruger vi de fine perfora osteforme fra Perfora fabrikken i Tiset ved Gram, 
forme, der er opfundet og nu med succes fremstilles af en tidligere kollega, fabrikant 
Hans Rossen, som for nogle år siden var bestyrer af Tiset Mejeri, men slog ind på 
osteform produktion. Det er meget fine forme og meget anvendelige netop til de 
pakninger vi fremstiller her i Bedsted Lø. 
- Produktionen pr år? 
- Den ligger på ca. 135 tons oste - og mejeriet indvejer 3 millioner kg sødmælk. En del 
af vore oste sælges herhjemme, men langt den største part eksporteres til Tyskland 
gennem Kraft Foods International. 

 
Ny fiks emballage med Sønderjyllands kort 
Mejeribestyrer Rasmussen tager en 2 kg ost ned fra hylden, og ikke så snart står han med 
den i hånden, før det springer i øjnene, at emballagen er noget ganske ekstraordinært. 
Selve indpakningspapiret er som på guldbund, og over den ene side ser man med 
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store bogstaver BEDSTED LØ HAVARTI, mens der på den modsatte side er et 
regulært Sønderjyllands kort.  
I midten af kortet er en rød prik, der kendetegner Bedsted Lø´s beliggenhed, men i øvrigt 
findes tre østligste købstæders navne, altså Haderslev, Åbenrå og Sønderborg. 
Ydermere er der på siden trykt tysk tekst, som fortæller om osten og dennes fuldfede 
karakter. 
Denne emballage er ganske ny og endnu ikke kendt hos forbrugerne i Tyskland, men, 
siger Rasmussen, den skal nu indføres for ostene til Tyskland. 

Avisartikel i Jydske Tidende fra 1962 

 

 
 

 

Mejeriet i Bedsted 

 
I året 1900 drøftede nogle landmænd i Bedsted og mejerist Jes Jessen Bødewadt, der var ansat på 

Hellevad Mejeri muligheden for også at få oprettet et mejeri i Bedsted. Hidtil havde bønderne i Terp 
og Bedsted leveret mælk til Hellevad Mejeri, arndrupperne til Højst Mejeri, bønderne i Gravlund og 
Mårbæk til Hellevad Vandmølle og sluttelig var der en del, der leverede mælk til Løgumkloster. 

Andelstanken var i den tyske tid endnu ikke så udbredt i Sønderjylland end i det øvrige Danmark. 
Landbruget blev her drevet ud fra andre forudsætninger, og det blev derfor bestemt, at Bødewadt 
skulle bygge for egen regning, idet han dog for en periode på lo år skulle sikres mælkeleverancer fra 
en række landmænd i sognet. Næsten samtlige sluttede op om Bødewadt, og inden der var gået et år 
var hans mejeri en realitet. 

 

 
Mejerist Jes Jessen Bødewadt, født i Havsted 5. juli 1872, død 30. 
juni 1924. Gift med Ida Højer (1873-1943). Den lille pige på stolen er 
datteren Frida (1906-), der senere blev gift med møller i Bedsted, 
Johan Møller. Pigen yderst til venstre er et feriebarn. Billedet er fra 
omkring 1910 og lånt af Frida Møller, kirkegade 11.  
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Der var dog en række praktiske problemer, der først skulle løses, som f.eks. spørgsmålet om 
levering af mælk på søn- og helligdage. Missionsfolkene ville ikke, hvorimod gårdmand Iver Chr. 
Petersen (1850-) i Arndrup, der stod i spidsen for de øvrige forsvarede mælkens levering om 
søndagen med biblens egne ord: "Hvem af jer ville ikke, hvis hans søn eller okse faldt i en brønd, 
straks drage den op, selv om det så var på en sabbatsdag?" - Hertil svarede gårdmand Hans Jessen 
Hansen (1854-1918), Bedsted med et citat af Vilhelm Beck, der andetsteds havde brugt det i samme 
anledning: "Når oksen hver søndag falder i brønden, så ville jeg slå den ihjel, hvis det var min". (Luc. 
14,5). 

 

 
Jes Jessen Bødewadts privatmejeri fra 1901. Helt ude til venstre ses skorstenen. Flere 
af gadens børn har taget opstilling foran mejeriet. Cyklisten kendes ikke. Billedet er 
taget mod sydøst omkring 1920. 

 
 
Det endte dog med at begge parter blev tilgodeset. Bødewadt startede afhentningen af mælk fra 

hele sognet februar 1901 og alle ugens dage. De, der ikke ønskede at levere mælk om søndagen 
kunne til gengæld aflevere mælk lørdag aften. Først efter Bødewadts død ophørte man med 
behandlingen af mælk lørdag aften. Samtlige leverandører leverede herefter mælk søndag morgen. 
 

Med flid og dygtighed konsoliderede Bødewadt hurtigt sit mejeri og for sine produkter høstede han 
stor anerkendelse i vide kredse. I 1924 døde Bødewadt. Enken forsøgte ved hjælp af en bestyrer, 
Rasmus Ebsen, der senere overtog mejeriet i Bylderup Bov, at drive mejeriet videre, men da Ebsen 
indførte nye arbejdsmetoder, f.eks. begyndte han selv at afhente mælken, blev man misfornøjet med 
ham. 
 

Den 1. jan.1925 solgte enken derfor mejeriet til 6 leverandører: Niels Mathiesen Højrup, Bedsted 
Bjerg, Hans Paulsen Enemark og Peter Nicolaj Haugaard, Bedsted, Jens Michelsen og Jep Hinrich 
Toft, Arndrup samt Jens Møller, Mårbæk. Deres planer var at få mejeriet omdannet til andelsmejeri. 
Det mislykkedes imidlertid for dem og enkelte leverandører flyttede herefter til andre mejerier. 

Atter blev mejeriet udbudt til salg og det blev nu mejeriejer Lystager fra Jyderup, der overtog det. 
Han ansatte Niels Nielsen, som skulle tage sig af den daglige drift. 
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Niels Nielsen (til venstre), der var mejeribestyrer i Bedsted fra 1. dec. 
1925 og til sin død 2. marts 1958. Han blev født i Ejby på Fyn 4. juni 
1893, som søn af købmand Martin Nielsen og Katrine Rasmussen. Niels 
Nielsen blev uddannet i Sæby og herefter ansat flere forskellige steder 
inden han i 1925 kom til Bedsted. Den 5. marts 1927 blev han gift med 
Pouline Thomsen. Niels Nielsen blev betegnet som en dygtig, jovial og 
pålidelig bestyrer. Til højre for Nielsen ses Andreas Haugaard, 
Bedsted. 

 
I 1932 blev mejeriet videresolgt til mejeriejer Wilhelm Christensen fra Flauenskjold. Da han selv 

drev mejeri andetsteds koncentrerede han sig ikke nok om Bedsted Mejeri, som nu kom ind i en 
nedgangstid. Det bevirkede at mange leverandører flyttede til Ravsted Mejeri. 

 

 
Bedsted Mejeri omkring 1930. Der var da ansat 1 bestyrer og 1 mejerist. Mælken blev 
bragt til mejeriet af 9 mælke-kuske. I 1941 blev det omdannet til andelsmejeri og 1954 blev 
det udvidet. Døren til højre for perronen var butiksdøren. Her var der i lange tider 
mejeriudsalg. Senere kørte Hans Toft rundt i byen med mælkebil. Fra 1. maj 1967 var 
denne epoke også forbi, for fra denne dag kunne man nu købe mælk i papemballage hos 
købmændene. Billedet er fra bogen "Dansk Mejeristat" side 374. 
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Fortegnelse over leverandørerne til Bedsted Lø Andelsmejeri og hvor mange pund mælk de 
leverede i regnskabsåret 1944/45. 81 leverandører sendte i alt 1,607 mio. kg, hvilket giver et 
gennemsnit på 19,8 tusind kg. Til sammenligning kan nævnes at gennemsnitmælke-
produktionen pr. leverandør i 1984 til mejeriet i Hellevad er 215 tusind kg, dvs. en tidobling. 
 
 

Halvparten af mejeriet solgtes i 1941 til mejeriejer Albertsen fra Sjælland. Han ønskede selv at 
drive det, hvorfor bestyrer Niels Nielsen blev opsagt. Men ru blev mejeriets omskiftelige tilværelse 
leverandørerne for meget. De nægtede simpelthen at levere mælk til den nye ejer og ville i protest 
sende deres mælk til andre mejerier. 

 
Enden på det hele blev at leverandørerne selv overtog mejeriet, og den 22. aug. 1941 var 

"Bedsted Lø Andelsmejeri" en realitet. Den første bestyrelse bestod af Mathiesen Højrup, Bedsted 
Bjerg (formand), Johannes Hansen, Andreas J. Haugaard og Anton Godbersen, Bedsted, Jes 
Christensen og Marius Jensen, Arndrup og Jens Møller, Mårbæk. Prisen for overtagelsen var 60.000 
kr. heraf 28.000 kr. for bygninger og 32.000 kr. for maskiner m.m. Den tidligere bestyrer Niels 
Nielsen blev genansat, og det lykkedes ham i de følgende år at få skabt ro om mejeriet samt en 
stabil leverandørkreds på ca. 80. 

I 1950 var gælden nedbragt til 37.000 kr. og den årlige mælkeproduktion steget til 2 millioner kg 
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med udsigt til en yderligere stigning på grund af omlægningen i landbruget til større ko-besætninger. 
Ud fra disse prognoser udvidede man derfor mejeriet i 1954 med bl. a. en ekstra etage. Samtidigt 

blev det udstyret med moderne og tidssvarende maskiner. I den efterfølgende tid kom der også en 
del nye leverandører til, især fra. Ravsted. 

 
I 1958 døde Niels Nielsen pludseligt og en ny bestyrer måtte i hast ansættes. Det blev Hans 

Peter Rasmussen, mejeri-bestyrersøn fra Randers-egnen, der kom hertil fra Branderup Mejeri. Han 
lagde sig kort efter sin tiltræden efter en storstilet osteproduktion, og atter blev det nødvendigt at 
udvide. Udvidelsen kostede 200.000 kr. Ved hjælp af et kraftigt reklamefremstød på det tyske 
marked af de såkaldte "Bedsted Lø Havarti" oste lykkedes det at afsætte alt hvad der blev frem-
stillet. Få år efter blev det igen nødvendigt at udvide med bl. a. en ny lagerbygning. 
 

I januar 1964 opsagde Rasmussen sin stilling og som efterfølger valgtes Thomas Thomsen. Han 
blev hermed knap 22 år gammel den yngste mejeribestyrer i Danmark nogensinde. Siden 5. juni 
1963 havde han været 1. mejerist i Bedsted. 

 

     
Hans Peter Rasmussen, mejeribestyrer i Bedsted fra 1958 -1964. Han 
står her med en af de havarti oste, der blev så stor en eksportartikel til 
Vesttyskland. Ostene var indpakket i en kraftig guldglinsende 
emballage. Billedet er fra avisen i 1962.  
Til højre Thomas Thomsen, mejeribestyrer i Bedsted fra 15. jan. 1964. 
Han var dermed den yngste mejeribestyrer i Danmark nogensinde. 
Født 13. marts 1942, som søn af gårdmand Rasmus Thomsen, 
Gårslev ved Børkop. Gift 7. maj 1966 med Karin B. Sørensen, datter af 
maler Karl Bagger Sørensen i Holbæk. Efter nedlæggelsen af Bedsted 
mejeri i 1970 overtog han ledelsen af mejeriet i Hellevad. Samtlige 
leverandører fulgte med ham til Hellevad. Avisbilledet er fra ca. 1975. 

 
 

Mejeriet var nu inde i en rivende udvikling. Mælkemængden øgedes fra år til år, og alligevel 
manglede man mælk for at kunne klare efterspørgslen af ost. Gennem nogle år købte man derfor 
ekstra mælk fra mejeriet i Døstrup. 
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I slutningen af 1960-erne ville det atter have været nødvendigt at foretage en bekostelig 
ombygning og udvidelse af mejeriet, hvis produktionen fortsat skulle være rentabel. Ligeledes var 
mejeriets udledning af spildevand heller ikke længere i overensstemmelse med myndighedernes 
krav. Tanken om en sammenlægning med Hellevad mejeri kom da også på tale, og da den tidligere 
bestyrer i Hellevad J. Christensen samtidigt ønskede at trække sig tilbage og Thomas Thomsen var 
udset til at være hans afløser, valgte andelshaverne den raske beslutning at sammenlægge de to 
mejerier. Uden de helt store protester valgte man samtidigt at nedlægge Bedsted Mejeri, idet 
samtlige leverandører sluttede op om Thomsen og mejeriet i Hellevad. Man var endt hvor man i 1901 
var begyndt. 

 

 
Den 30. sent. 1970, sidste dag på Bedsted Lø Andelsmejeri. Fra ven-
stre ses tankvognschauffør Christian Jensen, Ravsted, i gang med at 
aflevere den sidste ladning mælk til mejeribestyrer Thomas Thomsen. 
Til højre ses formanden, gårdejer Peter Bejer, Korup. De tidligere 
formænd var Mathiesen Højrup, Otto Junker og Iver Gubi. Efter 
nedlæggelsen blev mejeriet solgt til en fabrikant, der omdannede det 
til plastic fabrik, men det er en helt anden historie. Om Spectroplast 
fortælles en anden gang. Avisbillede fra dagbladet "Vestkysten" 1. okt. 
1970. 

 
 

Nedlæggelsen af andelsmejeriet i Bedsted fandt sted 1. okt. 1970, hvilket man måske nok kunne 
beklage, men udviklingen var helt uundgåelig. Nedlægningen skulle også ses som et led i en 
rationalisering i større sammenslutninger. En vis modernisering havde man dog forinden fået 
påbegyndt i Bedsted, da man f. eks. i jan. 1966 forlod de gamle 3o liters spande og erstattede dem 
med køletanke. Al mælk blev herefter afhentet med tankbiler. Ved lukningen var der på mejeriet 
beskæftiget 6 mejerister, pakkedamer og tankvognschauffører. 

 
I 1973 blev der på "Hellevad og Omegns Andelsmejeri" indvejet 14,6 mio. kg mælk fordelt på 133 

leverandører. 1984 er tallet på det nærmeste fordoblet til ca. 28 mio. kg mælk fordelt på 143 
andelshavere. Tallene alene for Bedsted mejeri for nogle enkelte år fremgår af følgende skema: 
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Kilde: 
• "Dansk Mejeristat", redigeret af G. Ellbrecht. Udgivet af selskabet "Vort Samfund", København 1931. Heri 

side 374 om mejeriet i Bedsted. 
• Johannes J. Lorentzen: "4 livsskildringer af familien Lorentzen i Gravlund". Ang. levering af mælk på søn- 

og helligdage, side 4-5 
• "Sønderjysk Mejeriforening gennem 75 år". 1968. 
• "Bedsted Mejeri 5o år", artikel i Jydske Tidende, dec. 1951. - "Mejerikøbet i Bedsted", artikel i Jydske 

Tidende 12. feb. 1942. 
• Mejeribestyrer Th. Thomsen, Hellevad. Oplysninger om mejeriet.1984.  
• Frida Møller, Bedsted: Oplysninger om mejeriet, sept. 1984. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonvæsenet 
 
Amtsbanestationerne havde fra starten i 1901 telefonisk forbindelse med hinanden. Den 

fungerede dog ikke alene som banetelefon, men også som kontaktled til folk i omegnen. Ordningen 
kaldtes "Offentliche Fernsprechstelle", og som medførte, at der tit skulle udbringes en besked fra 
en, der havde ringet. Det var ofte børnenes opgave. 

 
Omkring 1910 oprettedes uafhængigt af amtsbanen en telefoncentral i Terp i det nyopførte 

mejeris stuehus. Centralen ejedes af et københavnsk selskab, og abonnenternes antal var dog i starten 
ret beskeden, men tallet voksede støt igennem alle årene. 

 
Omkring 1910 døde også postmesteren i Terp Christian Theodor Bruhn. Det betød at også 

posthuset flyttede og indrettede sig her i mejeriet. I 1921 blev postkontoret overflyttet til Bedsted. Det 
havde til følge at også telefonvæsenet så sig om efter et andet sted til centralen. Kommune-
forstanderen i Terp fra 1919-20 Mathias Brodersen anbefalede fru Marie Christensen som 
centralbestyrer. Hun var kroejer og stationsbestyrer i Terp og var med stationsarbejdet bekendt 
med telefonen. 
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1. nov. 1922 blev der skrevet kontrakt med Marie Christensen. Hun skulle mod en årlig leje på 
200 kr. stille et lokale til rådighed for telegraf- og telefonekspedition. Lejemålet blev gjort uopsigeligt 
fra ejerens side i 10 år. Til at passe centralen ansatte hun fra starten landmand Jørgen Hagensen 
Sørensen. 

I 1920 fandtes i alt 7 telefonabonnenter i Bedsted sogn. Disse var følgende: 
 

Nr 6   Marius Peter Andersen, købmand i Terp 
Nr 2   August Hahne, domæneforpagter på Sivkro 
Nr 3   Jacob Østergård, forpagter i Terp 
Nr 4   Daniel Hinrichsen, gårdmand på Tannenhof  
Nr 9   Andreas Jensen, gårdmand i Terp 

     Nr 5   Jürgen Schmidt, gårdmand i Nerballe  
     Nr 8   Jep Toft, mølleejer i Arndrup 

 
1. jan. 1937 flyttedes centralen til Bedsted, Sivkrovej 15. Her var Ernst Hybschmann i forvejen 

postmester. Der var da i alt 32 abonnenter under centralen i Øster Terp, hvoraf de 15 var 
partstelefoner. 

En telefonsamtale til Løgumkloster kostede 15 øre, til de øvrige nabocentraler kostede det 35 øre 
for i alt 3 min. Indenbys samtaler kostede kun 5 øre, og så måtte man endda snakke ligeså længe 
man ville. En månedlig telefonregning var stor, hvis den lød på 10 kr. 

 

 
Posthuset og telefoncentralen i Øster Terp omkring 1915. Disse service-
funktioner blev indrettet her i mejeriets stuehus i 1910. Bygningen var 
da nyopført. På muren skimtes pladen med den tyske ørn. Her stod 
også ordet "Postamt" De tre personer foran bygningen kendes ikke. I 
dag ejes bygningen af mejerist Børge Steffensen. 

 
I begyndelsen af 1950-erne blev dele af Sønderjylland og Møn som de første områder i Danmark fuldt 
automatiseret. For Bedsted sogns vedkommende gik man over til automattelefon 6. feb. 1954, 
hvorefter den gamle central kunne nedlægges. Antallet af abonnenter var ved nedlæggelsen på ca. 50, 
hvoraf nogle havde partstelefon. 

Ved automatiseringen fik abonnenterne tilføjet 471 eller 472 til deres gamle numre, så de herefter 
blev fem cifrede. Sønderjylland var fra starten inddelt i områderne 044, 045, 046, 047 og 048, men ved 
en ændring i efteråret 1972 blev det sidste områdeciffer overført til abonnenternes numre, så de nu 
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blev seks cifrede ligesom de øvrige abonnenter i landet.  
En yderligere justering kom i 1978, da abonnenternes 2. ciffer i bl.a. Bedsted området blev ændret 

fra et 4-tal til et 7-tal.  
 
Et eksempel:        1910: telefon nr.               23 
 1954: telefon nr.         47 123 
 1972: telefon nr.       747 123 
 1978: telefon nr.       777 123 
                        2. september 1986: telefon nr.  04 777 123 
                                   1. maj 1989: telefon nr.  74 777 123 
 
Ved opkald uden for Sønderjylland skal der drejes 8 cifre med 04 foran abonnentens nummer. I 

1980 havde Bedsted sogn godt og vel 300 abonnenter. 
 

Kilde: 
• "Løgumkloster Studier 2". 1980, side 52. 
• Maren og Gunnar Junker, Visbjerg: Oplysninger om post- og telefonvæsenet i Bedsted i brev af 1. feb. 

1984. 
• Post- og Telegrafvæsenet i Aabenraa, H. P. Hanssensgade 21: Oplysninger om centralen i Øster Terp i 

brev af 2. apr. 1984. 
• Kirstine Brodersen, Vestermark i Terp: Oplysninger om Chr. Bruhn, postmester i Terp. Han var i øvrigt den 

ukendte cyklist på forsiden af forrige nummer (nr. 7). Oktober 1984. 
 
 
 

Sogneoplysninger fra 1864 
 

Bedsted sogn er omgivet af Hellevad sogn samt sognene Nørre Løgum i 
Løgumkloster amt, Højsted og Ravsted i Slogs herred og Agerskov i Nørre Rangstrup 
herred. Kirken østlig i sognet, 2 mil vest nordvest for Aabenraa og 2 ¾ mil nordøst 
for Tønder. Arealet, ca. 6022 tønder land, er overvejende fladt med kær- og 
hedestrækninger flere steder, enkeltvis dog bakket (Gravlund Bjerg, Terp Banke, 
Mårbæk Bjerg). Jordsmonnet er af sandet beskaffenhed med grusunderlag på de 
fleste steder. I sognets nordvestlige og nordøstlige del findes bedre jorder med 
underlag af ler og mergel. Kisbæk løber i sognets nordlige del, Arnå i den sydlige. 
Landevejen imellem Aabenraa og Løgumkloster passerer sognet. 

I sognet: byerne Bedsted med kirke, præstegård, skole og kro, Øster Terp med 
skole, Gravlund, Mårbæk og Arndrup. Sivkro og Arndrup Vandmølle med en anselig 
bygning. I alt i sognet præstegården, 4 større gårde (henholdsvis 188, 159, 152 og 
96 skattetønder), 3 helgårde, 5 ¾-gårde, 24 ½-gårde og 5 mindre gårde, 54 huse med 
jord og 14 huse uden jord. Af disse gårde og huse hører under Løgumkloster amts 
fogderi Alslev 2 gårde og 5 huse i Bedsted, 4 gårde og 1 hus i Øster Terp, 1 gård i 
Mårbæk, hele byen Gravlund (3 gårde og 1 hus) og 5 gårde og 11 huse i Arndrup.  

Under Tønder amts Tønder Nørre herred hører 1 gård og 3 huse i Øster Terp 
(Kogsbøl kommune) og 1 hus i Arndrup (Solvig kommune). Udenfor byerne er der 
beliggende 13 gårde og 22 huse. 

Indvånere: 659. Jordbrug er hovederhvervet. En del af sognets kvindelige 
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befolkning ernærer sig ved at forfærdige kniplinger. 
Jurisdiktions-forholdene er meget forviklede. Arndrup by hører under Slogs 

herreds jurisdiction i Tønder amt, Tønder husfogeddistrikt og Løgumkloster 
amtstuedistrikt. 1 gård og 3 huse i Øster Terp hører til Kogsbøl kommune og 
sorterer under Tønder amts Nørre herreds jurisdiction, Rise- og Sønder Rangstrup 
herreders husfogeddistrikt og Tønder amtstuedistrikt. Den øvrige del af sognet hører 
under Sønder Rangstrup herreds jurisdiction, medens de derværende beboere, som 
hører til Alslev fogderi under Løgumkloster amt, indtager dog i jurisdiktions-
forholdene en særegen stilling. Disse beboere ere nemlig alle uden undtagelse 
tingpligtige til Sønder Rangstrup herred, så at de i rettergangssager, der behandles i 
den ordinære procesform, må søge Sønder Rangstrup herreds ting, hvor også de dem 
vedkommende kriminalsager behandles.  

I physicat- og vejsager ere de fuldstændig underlagte Aabenraa amt og regnes 
med til dette ved folketællinger og ved optagelse af lister over valgberettigede til 
de umiddelbare valg til monarkiets rigsråd. Derimod udøver embeds-mændene i 
Løgumkloster endnu skifte-jurisdiktionen og bestyre overformynderivæsenet, 
afholder auktioner, udfærdiger kontrakter og obligationer og fører skyld- og 
panteprotokollen, ligesom birkefogeden i Løgumkloster har behandlingen af de 
summariske sager og udøver politi-jurisdiktionen, såvel den exekutive som den 
dømmende. 

Hvad de egentlige administrativsager angår, såsom skatte-, bevillings-, nærings-, 
lægds- og brandvæsenet, hører Løgumkloster-tjenerne udelukkende under 
Løgumkloster amt, undtagen for vejsagernes vedkommende som ovenfor 
bemærket. Den del af sognet, som ligger i Aabenraa amt, hører under Aabenraa 
amtstuedistrikt og Rise og Sønder Rangstrup herreders husfogeddistrikt (Aabenraa). 
Sognet danner Aabenraa amts 1.-4. lægd. Det henhører til Aabenraa physicatdistrikt 
alene med undtagelse af Arndrup. Sognet udgør 2 sognefogeddistrikter og danner en 
del af Løgumkloster amts Alslev fogderi, for hvilket fogderi den ene sognefoged er 
ansat. 

Præstekaldet er valgkald. Dets indtægter anslås til l000 rigsdaler årligt. 
 

Kilde: 

• J.P. Trap: "Statistisk-Topografisk beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig". 1864. Side 347. Artiklen er 
gengivet i sin helhed. 

 

 

 

 

Arendrup-slægten fra Arndrup 

Slægten Arendrup er en meget gammel slægt, som har taget sit navn efter byen Arndrup. Den først 
kendte i slægten hed Lorentz Asmussen. Han boede i Rens ved Burkal og blev gift med Cathrine 
Lorentzen. Deres søn Asmus Lorentzen, født 12. feb. 1599 i Rens, død 23. apr. 1678, blev en rig 
købmand i Flensborg. Han var også her formand for byens ”24 mænd”.  
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Den 26. nov. 1626 blev han gift med Marie Arendrup, født i Arndrup 11. nov. 1607, død 8. feb. 
1671, som datter af gårdmand i Arndrup Peter Arendrup og hustruen Mette. De blev begge begravet 
i Frue kirke i Flensborg. 

De havde børnene: Lorentz, Mette, Peter, Catharina, Margaretha og Maria. De blev alle døbt 
Asmussen Arendrup og flere af efterslægtens medlemmer beklædte omkring år 1700 betydelige 
stillinger bl.a. som birkefoged og birkeskriver i Kronborg Birk. 

 
Arendrup-slægtens våbenmærke er et skjold, hvorpå der ses 3 roser (2 og 1) adskilt ved en å. (Åen 

= Arnåen)? 
 

Kilde: 

• "Dansk Biografisk Leksikon" 

 
 
 
 

Jernfremstilling i Bedsted i germansk jernalder 

I nr. 5, side 129 kom jeg ind på forskellige råstoffer, som i sognet bliver hentet frem af jorden. 
Bl.a. myremalmen, der muligvis allerede i jernalderen udnyttedes ved jernfremstilling i Bedsted-
området. 

 

 
Skematisk tegning af hvordan jernudvindingsovnene kan have set ud. 
Selve den skorstensformede ovn er af ler og forsynet med trækhuller 
forneden. I den fyldes lag af trækul og myremalm og under brændingen 
må man tænke sig at mere malm og trækul er blevet påfyldt. Under ovnen 
lavede man en udgravning i jorden, hvis åbning blev tilstoppet med 
halm før ovnen fyldtes. Ved opvarmningen vil jernet blive blødt og 
klæbende og sætte sig til ovnens inderside, hvorimod slaggen vil 
smelte og løbe ned i jordhullet. 
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Holger Wilkens har i mellemtiden gjort mig opmærksom på, at han i flere tilfælde på Bedsted 
Nørremark neden for Højholm har fundet slaggestykker. Alt tyder derfor på, at der også her har 
været en jernfabrikation magen til områderne længere mod vest, som f.eks. ved Drengsted, hvor 
man har konstateret hen ved 200 jernudvindings ovne. 

 
De ældste genstande af jern, der er gjort i Danmark stammer fra omkring 500 eft. K. En af 

forudsætningerne for at danske vikinger kunne drage ud på plyndringstogter var bl.a. betinget af en 
hjemlig våbenfabrikation. 

 
Jernfremstillingen var betinget af tre faktorer: Træ, ler og myremalm. Skov var der masser af. I 

Højholm var der ler, og myremalmen med et stort jernindhold (Fe203) fandtes overalt i området. 
Jernalderlandsbyerne var omgivet af svære hegn eller palisader. Gårdene var lange stolpebyggede 

huse opdelt i stald og beboelse. Uden for landsbyen lå de små firkantede ager stykker, der blev pløjet 
af den lette plovtype arden. Kornafgrøderne var byg, hvede, hirse og rug. Husdyrholdet kommer i 
denne periode fjerkræet til fra orienten formidlet gennem romerne. Ad samme vej kom også den 
stribede gårdkat. 

Mærkeligt er det at forestille sig, at man allerede for 1000 år siden fremstillede jern i dette 
område til bl.a. våben og redskaber, f.eks. plovskær. Plovfabrikation. i Bovlund området er således ikke 
kun noget nutidigt! 
 
Kilde: 
• O. Voss: Artikel i Skalk. 1963, numrene 2 og 7. 
• Holger Wilkens: Oplysninger om slaggestykker, sommeren 1983. 
 
 
 
 
 

Rim om folk i Bedsted i 1930-erne 

Før i tiden var det ret almindeligt at lave vrøvlerim om en landsbys beboere. Om rimet havde et 
indhold eller et budskab var ofte underordnet, bare det rimede. Man skulle jo have lidt at more sig 
over.  

Et sådant rim kendes fra Bedsted, digtet af drengene Anton Steinvig og Tonne Knudsen i midten 
af 1930-erne. Rimet har dog sikkert haft ældre udgaver, som kunne, når nye generationer voksede 
frem, blive ombearbejdet til en tilsvarende version. 

 
Rimet starter og slutter i Bedsteds vestlige udkant og nævner efter tur de fleste af byens borgere 

ved stort set at følge hus efter hus øst på ad Sivkrovej, ned ad Kirkegade og tilbage ad Lundbyesvej, 
med et par enkelte afstikkere ud omkring.: 

 
 Der lå en lort i Peter Haugaards port, (gårdmand på Vestergård) 
 Den haj Asmus Haugaard gjort, (gårdmand) 
 Den sørge, såj han, æ børge, (bødker, Lorenz Steinvig) 
 Den æ snadde, såj han, Adde, (Asmus Hinrichsen) 
 Den lægge ve æ lej, såj æ smej, (Alfred Løbner) 
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 Den er i pine, såj hun, Line, (skomager A. Andersens kone)  
 Gi den en på kassen, såj Martin Madsen,  (gårdmand) 
 Den æ vausen, såj han, Andres Lausen, (gårdmand) 
 Sikken et løgh, såj Peter Høgh, (gårdmand Peter Høeck) 
 Påt den under æ vest, såj æ præst, (Jørgen Høher) 
 Gi den en i snøvsen, såj Grevsen, (gårdmand Hans Grevsen) 
 Sikken et kvantum, såj han, Anton, (gårdmand A. Godbersen)  
 Det er en tør kost, såj de øve å æ post, (Ernst Hybschmann) 
 Den har krølle, såj han, æ mølle (Henrik Sandholdt) 
 Den laude, såj æ slaude, (slagter, Jørgen Clausen) 
 Den æ rå, såj han, lærer Kå, (Rasmus Kaae) 
 Den ka´ tale, såj Jens Male, (maler, Jens Nielsen) 
 Den fes, såj han, Andres, (træskomand, A. Knudsen)  
 Æ vel it ha´n i æ hus, såj Katrine Duus, (missionshuset) 
 Den æ ejle, såj han, æ sejle, (saddelmager, Ingvard Petersen) 
 Den æ mule, såj han, æ hjule, (Marcus Asmussen) 
 Sikke nøkke, såj han, æ høkke, (købmand, Johs. Friedrichsen) 
 Sikken hund, såj Anthoni Lund, (gårdmand) 
 Den æ lam, såj han, Ole Dam, (gårdmand) 
 Sikken lømmel, såj æ Kømmel, (gårdmand, Martin Kümmel) 
 Den er frossen, såj æ Rossen, (synonym for Nis Otzen) 
 Den gæ' til ro, såj de å æ kro, (Georg Knudsen) 
 Den æ lække, såj han, æ bække, (bager, Chr. Petersen) 
 Gi den et røk, såj han, æ Trøk, (vejmand, Hans J. Tryk) 
 Tej den å æ skaul, såj lille Paul, (Paul Jensen, æ Armhus) 
 Det æ sache, såj Peter Bache, (købmand, Peter Petersen) 
 Den gik i vasken, såj Carsten, (vejmand, Carsten Nielsen) 
 Sikke løje, såj Peter Bøje, (snedker) 
 Den ka' hop, såj han, Kedde Pop, (snedker, Chr. Popp) 
 
Kilde: 
• Anthoni Knudsen, Jernbanevej 6a, Løgumkloster: Oplysninger fra juli 1984. 
 

 

 

Sagn om bjergfolk i Korup 

I Korup, Ravsted sogn var der en gang en gårdmand, der skulle til mølle i Arndrup. Det blev sent og 
mørkt inden han begav sig hjemad. På hjemvejen kom han forbi en kæmpehøj, der lå nordvest for 
byen ved vejen, da der bliver råbt til ham, at han skulle hilse "æ puen" og sige, at Pajen var død. 

 
Da gårdmanden kom hjem i gårdspladsen og fik spændt fra fortalte han straks om episoden. Da var 

der en de hørte råbe inde fra stalden: "Å, Herre Gud, er Pajen død?". Siden hørte de ikke mere 
til det.  

 

Kilde: 
• Evald Tang Kristensen: "Danske Sagn", bind 1. 1928. Heri afsnittet om bjergfolk nr. 256, side 67. 

Ovenstående sagn om bjergfolk i Korup er fortalt af R.P. Clausen, Smedager. 
• Oplysning: Gårdmandens navn kendes ikke, men han boede på den gård, der omkring år l900 ejedes af 

Ludvig Hansen. Episoden fandt dog sted længe før hans tid. 
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• Oplysning: Ved Martin Michelsens gård ved vejen i Korup ligger den eneste bevarede høj. Der har dog været 
flere som gamle marknavne antyder. Højen ved Martin Michelsens gård har nok været den største siden 
den blev kaldt "Møgelhøj" (møgel = stor). 

 
 
 
 
 

Sagn om sejlads på Arnåen 
 
En kendsgerning er, at Arnåen i oldtiden var både bredere og mere vandfyldt end i vore dage. 

Derfor kan det også godt passe, når overleveringerne siger, at Arnåen i gamle dage var sejlbar og 
endog skal have været benyttet som færdselsåre for handel og sørøveri. 

 
Måske blev overleveringerne bekræftet, da man i Hellevad i 1959 uddybede åen syd for det gamle 

å-leje. Her fandt man resterne af en båd. Det er således ikke utænkeligt, at f.eks. vikingerne herinde 
midt i landet har været i stand til at sejle ned ad Arnåen og Vidåen ud til Vesterhavet og videre herfra 
på togt, 

 
Kilde: 
• Morten Kamphøvener: "Møllens Røst". Om Hellevad Vandmølle. 1944. 
• Peter Hansen: "Småglimt fra Hellevad sogn". 1980. Side 9. Tyrkiske pirater, der udgik fra de 

store tyrkiskbesatte landsdele i Sydeuropa og Nordafrika sejlede i 1700-tallet ud i Atlanten og overfaldt bl.a. 
også områder heroppe i Norden. I Danmark gik det især ud over Ballum og Rømø, men tyrkerne skal også 
have benyttet åerne ind i landet. Måske kom de ad Arnåen helt ind til Hellevad, da man ved, at der herfra 
blev taget unge mænd med til Tyrkiet som slaver. Side 43. 

 


