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Forsidebilledet
viser gårdmand Jens Ove Pedersens firelængede gård i Gravlund, der blev opført i 1880.
De to tilbygninger er af nyere dato. Til venstre sostalden fra 1976, og nederst i billedet
med det buede tag maskinhuset fra 1978.
Billedet er taget i 1980 af Kastrup Luftfoto og lånt af Line og Jens Ove Pedersen i
Gravlund.

Meddelelser
Dette hefte er udvidet med 4 sider og indeholder artikler om især Gravlund og om den
tyske skoles historie. I tilknytning til disse artikler er der samtidigt blevet udgivet et
tillægshefte på 28 sider, fortrinsvis med artikler skrevet af tidligere sognebeboere. De
beretter alle om deres erindringer fra deres tid i Bedsted sogn.
Næste nummer (nr. 14) i serien Brudstykker af Bedsted sogns historie vil udkomme til
foråret 1989, og vil indeholde artikler om gården Søndergård og mejeriet Nordstjernen i
Øster Terp. Desuden er der en fyldestgørende liste om bebyggelsesnavne i Bedsted
sogn.
Med venlig hilsen
Henning Haugaard
Enevold Sørensensvej 9
6000 Kolding
tlf.: 75 50 43 39
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Huths ”Nerballe-suite for klaver” fra 1921
Alfred Huth blev født i Herborn ved Berleburg i Tyskland 31. aug. 1892. Som 3-årig flyttede han
med den øvrige familie til Haderslev, hvor faderen overtog en stilling som musiklærer ved
Seminariet. Senere fik Alfred Huth selv en lignende uddannelse. Først måtte han dog i 4 år gøre
Verdenskrigen med som aktiv deltager, inden han kunne fortsætte på musikkonservatoriet i
Frankfurt am Main, hvorfra han blev færdiguddannet i 1921.
Herefter flyttede Alfred Huth til Bedsted sogn, da hans forlovede Ella Pohlmann var ansat som
lærer ved den tyske skole i Øster Terp. Huth blev kort efter engageret som organist ved
Løgumkloster kirke. Desuden ledede han i Bedsted et sangkor og ellers cyklede han rundt og gav
undervisning i klaverspil.

Første nodeside ud af i alt 22 fra Alfred Huths musikværk "Nerballe-suiten for
Klaver", opus 3 fra 1921. Af stemplet øverst i højre hjørne fremgår det, at suiten er
registreret og patenteret ved Deutscher Tonsetzer Genossenschaft. I dag kan vi
kun være stolte af, at der i Bedsted sogn findes en lokalitet, hvortil der er blevet
komponeret et specielt musikværk.

406
Ved siden af fik han dog også tid til selv at komponere, en beskæftigelse han fortsatte med hele
livet igennem. I alt komponerede han 127 større eller mindre musikværker i årene fra 1921 til 1970.
Han var særdeles produktiv i de år han havde bopæl i Bedsted sogn. Omkring 50 musikværker blev
alene skabt i disse år fra 1921-32.

Alfred Huth kom 1 1921 til Bedsted sogn. Samtidig startede han her sin
lange karriere som komponist. Et at hans første værker blev en speciel
Nerballe-suite tilegnet det sted, hvor han i begyndelsen var indlogeret.
Huth blev født i Herborn ved Berleburg i Tyskland 31. aug. 1892, søn af
musiklærer, Christian Julius Huth og Anna Henriette Rupp. Den 20. juni
1925 blev han gift med lærerinde ved den tyske skole i Terp, Ella Pohlmann.
Billedet er hentet fra hans egen bog "Aus meiner Misikantenkiste" fra 1972.
Side 178.

Som nyankommen til sognet boede han den første tid på Nerballe. Han lod sig her inspirere af
stedet og omgivelserne og komponerede således en speciel: Nerballe-suite for klaver. Et
musikstykke på 22 nodesider, startende med et præludium, efterfulgt af en bondedans, grotesk
sørgemarch, skerts og sluttende med et tema over 9 variationer.
Ella og Alfred Huth flyttede i 1932 til Haderslev og senere til Glückstadt. I 1947 blev han her
ved kirken organist og kantor, ligesom han også ved siden af var dirigent for talrige opførelser med
sine orkestre. Alfred Huth døde i Glückstadt 6. sept. 1971 i en alder af 79 år. (se også Ella og Alfred
Huths erindringer fra tiden i Bedsted sogn i tillægget side 153-59).
Kilde:
• Alfred Huth: "Aus meiner Musikantenkiste" - med bemærkninger af Ella Huth. 1972. 276 sider,
illustreret.
• Alfred Huth: "Nerballe-suite for klaver". Opus 3. 1921. Lånt af sønnen Ernst Huth, Woldsenweg 18, 2
Hamburg 20.
• Annechristel Pollack, født Huth, Emil-Nolde-Strasse 35, 2590 Flensborg: Billeder af og oplysninger om
sine forældre i brev af 6. april 1988.
Oplysning:
• En fuldstændig og kronologisk fortegnelse over samtlige Alfred Huths musikværker er medtaget i
tillægget side 160-61.
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Den tyske privatskole i Terp 1918-74
Den 1. okt. 1918 startedes undervisningen i en nyoprettet tysk familieskole i det lille hus,
Visbjergvej 47, mellem Bedsted og Øster Terp. Fire familier var her gået sammen for på denne
måde at kunne give deres børn en bedre tyskundervisning. De fire familier var gårdmændene Hans
Eskildsen, Johannes Møller og Jürgen Schmidt fra Terp samt gårdmand Jens Møller, Mårbæk.
Skolehuset tilhørte sognefoged Mathias Brodersen i Øster Terp. Lejen for et år blev sat til 400
mark. Til at forestå undervisningen i familieskolen udpegedes Ella Pohlmann, Gram, der lige var
blevet færdiguddannet fra Flensborg Seminarium. Da et forsøg på at starte en lignende privatskole i
Rødding var mislykkedes, købtes herfra nogle skolemøbler, bestående af 5 stk. tomands borde, 2
vægtavler samt billeder, kort og bøger for i alt 485 mark. Ligeledes blev der anskaffet stue-, soveog køkkenmøbler til lærerens lejlighed for ca. 1360 mark. Lærerlønnen udgjorde årligt 1800 mark,
hvortil kom fri bolig, brændsel og lys samt 1 mark pr. dag i tilskud til et middagsmåltid.
Skolen havde fra starten 4 piger og 2 drenge i alderen 6-8 år. Jens Møllers to børn på 6 og 8 år
kom dagligt kørende fra Mårbæk i et lille pony hestespand. Udgifterne til skolens indretning
betaltes at hver familie med 540,93 mark og i skolepenge for de første 1 ¼ år 738,51 mark.

I dette lille og idylliske bus (Visbjergvej 47), cirka midtvejs mellem Bedsted og
Øster Terp startedes den tyske familieskole den 1. okt. 1918 med 6 elever og med
Ella Pohlmann som ansat lærerinde. I dag bebos det lille hus af Leonhard
Schrøder. Foto: Henning Haugaard, 1976.

I 1919 besluttede de 3 dansksindede familier at udmelde sig af skolen fra årsskiftet 1919/20 med
den begrundelse, at Nordslesvig snart igen ville blive dansk. Efter sammenbruddet stillede Jürgen
Schmidt i stedet Ella Pohlmann i udsigt, at få oprettet så hurtigt som muligt en tysk privatskole.
Indtil da blev hun midlertidig ansat som privatlærerinde på Nerballegård for hans to døtre.
Herefter blev der afholdt en auktion hvor alt fra skolen skulle sælges. Del indbragte i alt 3694,50
mark. Hver at de fire familier fik således 923,37 mark tilbagebetalt. Til den påtænkte nye tyske
privatskole købte Jürgen Schmidt dog skolemøbler for i alt 600 mark.

408
Allerede fra 1. feb. 1920 var den tyske privatskole en realitet, oprettet før selve afstemningen, og
den blev således den første tyske privatskole i Nordslesvig. Der var straks blevet givet tilsagn fra 3
tyske familier fra Bedsted. Skolen havde siden bruddet haft til huse på Nerballegård. Her boede
også Ella Pohlmann. Ved påsketid 1920 meldte yderligere 4 familier fra Bedsted sig ind i den tyske
skole, således at elevtallet nu var forøget til 19. Samtidigt flyttede skolen til et lejet lokale hos
gårdmand, Andreas Jensen i Terp. Den årlige husleje blev fastsat til 360 mark. Senere flyttede
skolen atter. Denne gang ind i en gammel faldefærdig og forladt rønne med navnet "Villa Mett".
Bygningen, der dog ikke længere eksisterer, lå på højre side at vejen ned mod Nerballe, cirka
midtvejs mellem Hans Skous og Kurth Hansens gårde i dag. Dette skolehus ejedes også af Andreas
Jensen. Huslejen var også i dette tilfælde 360 mark for et år.

Den gamle tyske skole "Villa Mett", en faldefærdig rønne, som blev anvendt indtil man
i 1925 kunne tage den helt nye skole i brug på Visbjergvej 49. Den gamle skole er for
længst revet ned. Den lå på højre side af Nerballevej omtrent midtvejs mellem Hans
Skous og Kurth Hansens gårde. Foran bygningen ses skolens elever med lærerinden
Ella Pohlmann i midten. Billedet er taget fra sydvest og lånt af Anne Christel Meyer,
født Schmidt, Øster Terp.

I 1922 søgte kommuneskolen i Bedsted efter en ny andenlærer. Skolekommissionen var bekendt
med Ella Pohlmanns gode kvalifikationer, og den opfordrede hende derfor til at søge stillingen.
Børnene i den tyske skole blev i de efterfølgende år undervist ved forskellige vikarer, hvilket førte
til at elevtallet igen faldt. En overgang var der således færre end 10 elever tilbage i skolen.
I kommuneskolen i Bedsted var forholdet mellem førstelærer Rasmus Kaae og anden læreren
imidlertid meget spændt på grund af de nationale modsætninger, Det forte ligefrem til en splittelse
af skolen og dermed forældrekredsen, idet Ella Pohlmann flyttede med en hel del sympatiserende
elever fra kommuneskolen og ind i et ledigt lokale i Laurids Holms gård, hvor hun også selv havde
sin lejlighed (se skolebilledet side 584). Hun havde lige siden sin ansættelse i Bedsted følt sig stærkt
chikaneret af lærer Kaae.
Disse forhold bevirkede, at de tysksindede familier i Bedsted fremkom med planer om at oprette
en selvstændig tysk skole i byen. Ella Pohlmanns andet problem var, at hun ønskede at gifte sig
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med Alfred Huth, der var uddannet musiker, men uheldigvis tysk statsborger. Sagen var den, at han
siden 1895 havde boet i Haderslev, men var få dage før genforeningen atter flyttet med forældrene
tilbage til Tyskland, hvorfor han automatisk blev tysk statsborger. For at gøre sagen yderligere
kompliceret for dem var der i folketinget kort forinden blevet vedtaget en lov, der ikke tillod
danskere at gifte sig med udlændinge uden at det ville få konsekvenser med hensyn til
fastansættelse og pension i embedsmandsstillinger.

Initiativtager til den tyske skoles oprettelse i Øster Terp samt formand for skolen fra
1925 til 1956, gårdmand i Terp, Jürgen Schmidt. Han blev født i Stollig ved
Aabenraa 11. feb. 1883, som søn af dyrlæge Hans Mathiesen Schmidt og
Christine Moos. Gift 9. okt. 1909 med Mette Cathrine Rossen, født 5. sept. 1885,
datter af gårdmand i Stubbæk ved Aabenraa, Nis Peter Rossen og Anna Christine
Hansen. Billedet er hentet fra Vagn Harsbergs bog fra 1984 "De sønderjyske
amtsråd indtil 1970", side 428. (se mere om Jürgen Schmidt side 438.

For om muligt at få dispensation fra loven rejste Ella Pohlmann til København for personligt at
tale med daværende undervisningsminister Nina Bang om sagen. Her blev hun rådet til at vente med
at gifte sig indtil loven evt. igen ville blive ophævet.
I denne for Ella Pohlmann så uholdbare situation opstod ideen med gårdmand Jürgen Schmidt i
spidsen, at få bygget en helt ny privatskole for hele sognets tyske mindretal. I så fald ville
bestyrelsen også kunne give hende tilladelse til at gifte sig med Alfred Huth.
I hast stiftedes en forening under navnet "Privatschule für Osterterp und Umgegend". Formand
for skolen blev naturligvis Jürgen Schmidt. De øvrige i den nystiftede bestyrelse var Marcus
Asmussen, kasserer, Chresten Schultz, næstformand, Hans Tilgaard Lorentzen, Hans Peter Nielsen,
Daniel Jensen samt lærerinde Ella Pohlmann. Man fandt til formålet en egnet grund midtvejs
mellem Bedsted og Terp lige ved siden af den første skole fra 1918, et grundstykke på 3.000 m², 40
meter i vejens længde og 75 meter bredt. Det blev købt af gårdmand Johannes Møller, Gammelgård
og prisen var 2750 kr.
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Arkitekt Gottschalk fra Ravsted udarbejdede tegningerne til skolen. Alle håndværksmestre med
undtagelse at malerarbejdet blev udført at udensogns folk. Byggeriet kunne allerede påbegyndes i
juni måned 1925. Murerarbejdet blev udført af murermester Ålling, Rødekro. Tømrerarbejdet af
snedkermester Jacobsen, Bolderslev. Brønd- og sanitetsarbejdet af Møller, Løgumkloster, elinstallationerne af elektriker Nielsen, Aabenraa og malerarbejdet af malermester Hans Peter
Nielsen, Bedsted.

Ella Huth, født Pohlmann i Gram 31. dec. 1895, død i Glückstadt 17. feb. 1973.
Hun var datter af postmester i Gram, Johan Peter Pohlmann og Anne Marie
Tonnesen. Den 20. juni 1925 blev hun gift med Alfred Huth (1892-1971). Ella Huth
blev ansat 1. okt. 1918 ved den tyske familieskole i Øster Terp. I 1922 blev hun
andenlærer ved Bedsted kommuneskole. På grund af uoverensstemmelser med
førstelæreren opgav hun i 1925 denne stilling og vendte atter tilbage til den tyske
skole i Øster Terp. Her var hun ansat som skoleleder til 1932. Billedet er fra 1929
og er lånt af datteren i Flensborg, Anne Christel Pollack.

Prisen for den færdige skole blev i alt 34.850 kr. Dette beløb blev finansieret på følgende måde:
Salg at aktier indbragte 3500 kr. Via en formidling af rektor Koopmann, Tinglev modtog skolen
skattefrit 9.000 kr. En bankkredit på 15.000 kr. Til forrentning havde den nystiftede tyske
privatskole samlet 20.000 kr., hvilket gav omkring 1500 kr. årligt i renter. Grunden blev gratis, idet
den blev skænket via en indsamling blandt børn i Hamborg. Desuden skænkede Jürgen Schmidt til
skolen det inventar han havde købt ved auktionen i 1920. Skolegården og haven blev uden udgifter
anlagt af skolebørnene under ledelse af læreren.
Den 26. juni 1925 blev Ella Pohlmann ansat i sit tidligere arbejde. Den 20. juni havde hun holdt
bryllup med Alfred Huth. På dette tidspunkt havde skolen 5 børn, men nye tilmeldinger var
begyndt. Den 1. juli indmeldtes 2 børn, 7. juli endnu 1. Den 24. aug. begyndte Christian Møller i
Klovtoft at sende sine børn til skolen. Atter kom der 2 børn den 9. okt. og 12. okt. startede Ewald,
søn af mølleren i Arndrup Hans Hinrich Toft. Drengen var desværre syg fra fødslen og døde 2.
marts 1926. Elevtallet steg således kraftigt, og da man 11. dec. 1925 kunne tage den nye
skolebygning i brug var der 20 elever med endnu flere i udsigt. Endnu en lærer blev det derfor
nødvendig at ansætte. Den første var Jes Petersen fra Tønder. Han fik et værelse i skolens stueetage
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ved siden af lilleklassen. Året efter flyttede Jes Petersen til Højer, hvor han overtog en
førstelærerstilling. Han blev herefter i Terp afløst af Christian Rahlf.

Førstelærerlejligheden var på skolens første sal. Byggeriet var så fremskredent, at Ella Huth
kunne flytte ind 6. jan. 1926. Den 4. juli 1926 fandt den officielle indvielse af skolen sted, under
stor festivitas og deltagelse fra nær og fjern. Rektor Koopmann fra Tinglev holdt festtalen. Et
fyldigt referat af hele indvielsen kunne man et par dage senere læse i Apenrader Tageblatt (se
tillægget side 162-66).

Skolebillede fra Øster Terp tyske skole ca. 1921. (14) Bagerst række stående fra
venstre: Anthoni Abrahamsen, Frida ?, Ina Lassen. Peter Lausten, Elise
Abrahamsen, Ida Hoffmann, Jens Nielsen, Martha Hoffmann, ? Frederiksen, Anne
Christel Schmidt, Meta Johansen. Hanne Asmussen. Ella Pohlmann (lærerinde) og
Didde Lausten. Siddende forrest: Jes Jessen, Rehder, Tarben Peter Jessen,
Christian Petersen, Thilde Østergaard, Peter Abrahamsen og Henny Asmussen.
Navnene til personerne på billedet skyldes Didde Grodon, født Lausten, Bedsted
samt Meta Petersen, født Johannsen, København. Billedet er lånt af Anne Christel
Meyer, født Schmidt, Øster Terp.

På grund af sygdom ophørte Ella Huth med lærergerningen i Terp fra 1. apr. 1932. Hun flyttede
nu med mand og to børn til Haderslev, for senere sluttelig, at bosætte sig i Glückstadt. Hendes
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efterfølger blev lærer Johannes Maass fra Kosel ved Eckernförde. Han var ansat ved skolen indtil
den ved kapitulationen i maj 1945 blev lukket. 5 år senere den 6. jan. 1950 genåbnede man skolen
nu med Netti Sehestedt som lærer. Hun var i øvrigt datter af gårdmand og redaktør for "Deutscher
Volkskalender für Nordschleswig", Hans Schmidt-Gåsblok (1889-1982).

Skolens elevtal 1918-1974. Skolen startede i 1918 med 6 elever. I 1925, da den nye
skole stod klar til brug med lærer Ella Huth, mere end fordobledes elevtallet. I skolens
56 år lange historie toppede elevtallet i 1940 med 34 elever. Efter krigen og indtil 1950
blev skolen lukket. Ved genåbningen startede skolen med 16 elever. I
efterkrigstidsperioden toppede elevtallet i 1958 og igen i 1965-66 med 24 elever,
hvorefter tallet gik støt tilbage, således at der ved skolens lukning i 1974 kun var 10
elever tilbage. Til sammenligning gik der i alt 1632 elever i Sønderjylland i tyske skoler,
Af disse gik de 1,5 % således i den tyske skole i Øster Terp.

Gennem alle årene blev skolen også ved siden af benyttet til mange andre formål. Der blev holdt
møder for det tyske mindretal og afholdt aftenskoleundervisning, men også private fester og
sammenkomster.

Den tyske skole i Øster Terp (Visbjergvej 49), som den så ud kort tid efter lukningen i
1974. Den sidste lærer var Hartmut Starke, og der var ved lukningen færre end 10 elever
tilbage på skolen. I dag bebos bygningen af maler Bent L. Sørensen. Foto: Henning
Haugaard, 1976.
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I 1956 blev der valgt ny formand til afløsning af Jürgen Schmidt, der ønskede at stoppe. Han
blev herefter udnævnt til æresmedlem. Den nye bestyrelse konstituerede sig med Anthoni
Abrahamsen som formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var Andreas Jørgensen, Hejsel,
Waldemar Zivertsen, Øster Terp, Hans Christensen, Øster Terp, fru Brandt, Bovlund, Karl Olsen,
Gravlund, Christian Lund, Svejlund og lærer Wilhelm Johannsen.

Formand for den tyske skole i Øster Terp fra 1956 - 1970 handelsmand, Anthoni
(Tonse) Abrahamsen. Han blev født 7. sept. 1908, død 3. nov. 1975, søn af
landmand og stationsbestyrer i Gravlund, Arthur Abrahamsen (1874-1924) og
Johanne Due (1882-1928). I 1930 blev Anthoni Abrahamsen gift med Ida Hansen
(1912-), datter af gårdmand og sognerådsformand i Ellum, Christian Degn Hansen
og Margrethe Holst. Billedet er fra ca. 1960 og lånt af Ida Abrahamsen, Bedsted.

Man fastholdt også en god kontakt med venskabsbyen Plön. Hvert år blev der fra skolen
arrangeret ture dertil, ligesom man også jævnligt modtog gæster derfra, som så blev indkvarteret
privat.
Også de årlige udflugter havde stor tilslutning. Mange ture gik også til Knivsbjerg, hvor det
tyske mindretal afholdt sine årsfester.
I årene 1964-72 var der også en børnehave knyttet til skolen. For at få tilfredsstillet egnede
lokaler og faciliteter opførtes en barak til formålet. Da børnehaven lukkede i 1972 overflyttedes
barakken til Rødekro, hvor den ligeledes blev anvendt som børnehave.
Elevtallet på skolen lå i efterkrigsårene omkring 20, men med faldende tendens. I begyndelsen af
1970-erne faldt tallet til under 15. Bestyrelsen besluttede derfor at nedlægge den tyske skole fra 31.
juli 1974. Den sidste lærer var Hartmut Starke, der var blevet ansat ved skolen i 1967.
Den 21. juni, sidste skoledag før ferien, blev også skolens sidste undervisningsdag. I den
anledning samledes børn, deres forældre og venner om formiddagen til en uhøjtidelig
sammenkomst over en kop kaffe og bagværk fra skolens køkken. Formanden for den tyske skole
siden 1970 fru Brandt, Bovlund takkede på bestyrelsens vegne alle som havde været involveret i
skolearbejdet i Terp. Til slut overrakte skolebørnene blomster til Mine Christensen for i 14 år at
have været ansat i huset med rengøring m.m. Også Ida Abrahamsen fik blomster for sine mange års
ansættelse som håndarbejdslærer, samt Hanne Schmidt Meyer for i de sidste år at have bistået lærer
Starke med undervisningen i dansk. Endelig modtog lærer Starke en kasse cigarer og to store
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grogglas for sine 7 års virke ved skolen. Han kunne dog samtidig meddele, at han efter
sommerferien havde fået et nyt embede i Slesvig-Holsten.

Skoleeleverne er her stillet an til fotografering i 1930 i den tyske skole i Øster Terp.
Billedet er taget af skolens lærerinde Ella Huth. Den lille dreng forrest er hendes søn,
Hans Helmuth. Billedet er lånt at Annechristel Pollack, Flensborg.

Den tyske skole i Øster Terp kom således til at fungere i 56 år. Måske har skæbnen netop villet
det sådan, idet den akkurat fungerede ligeså længe som Sønderjylland havde hørt under Tyskland
fra 1864 - 1920, nemlig 56 år.
Kilde:
• "Skolekronik for Øster Terp tyske skole". 2 bind protokoller. De forefindes i Løgumkloster Historiske
Forenings Arkiv med registraturen 1977/19, 1.a. 4.
• Alfred Huth: "Aus meiner Musikantenkiste" - med bemærkninger af Ella Huth. 1972. Bogen er illustreret
og på 276 sider.

Da foredragsholderen tog fejl
af forsamlingshuset og den tyske skole
En gang var en foredragsholder bestilt til en lørdag aften at holde et foredrag i Bedsted Sogns
Forsamlingshus. Foredragsholderen, der var fra Aabenraa-egnen, var lidt forsinket, men han ankom
da, fik i en fart sin bil parkeret, kom ind i forstuen, overtøjet af, men undrede sig over, at der ikke
var nogen, der tog imod ham. Han skulle lige til at åbne døren, men hørte, at der inde i salen blev
talt tysk. Først da gik det op for ham, at han da vist nok havde taget fejl, hvorefter han i hast skyndte
sig videre ad landevejen de sidste par hundrede meter vest på.
Med lidt forsinkelse nåede han da forsamlingshuset. Foredraget handlede i øvrigt om
grænseproblematikken.
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Gravlund
Første gang Gravlund bliver nævnt er i 1477 i en mageskiftesag mellem Klostret i Løgum og den
slesvigske hertug. Klostret ønskede at samle al sit jordegods og gav derfor afkald på Svejlund for til
gengæld at få Gravlund (Se Løgumbrevene side 427-428).
Hele det såkaldte Gravlund ejerlav udgør omkring 322 hektar eller efter datidens målestok: 2
plove jord. I Løgumbrevene er benyttet udtrykket "bønderne i Gravlund". Der har derfor allerede på
dette tidspunkt været 2 gårde i Gravlund. Endnu i 1607 bestod Gravlund kun at 2 gårde, men hver af
dem havde da 3 ejere. Begge gårde var inddelt i 1 halvgård og 2 kvartgårde. (Se de enkelte ejeres
navne samt deres udsædsopgivelser side 321).

Schrøders gård i Gravlund (blad 2, Andreasmindevej 9). Gården kendes helt tilbage til
1600-tallet, hvor ejeren da hed Laurids Nielsen (-1751). Gården var da på i bol. I 1800-tallet
ejedes gården af slægten Duborg. I 1876 af Hans Peter Duborg, og gården havde da et
tillæggende på 75,87 ha. I slutningen af 1800-tallet blev gården overtaget af Johan
Schrøder (1855-1925). Han afstod i 1950 gården til sønnen Leonhard Schrøder (1901-).
Hans søn Johan Schrøder (1954-) overtog gården i 1959. Han døde i øvrigt ved en
trafikulykke i 1984. Den firelængede gård drives dog fortsat videre af enken Karen
Schrøder. Gården har i dag et jordtilliggende på 48 hektar. Af disse er 14 ha overtaget fra
Axel Jacobsens nedlagte gård og 9 ha, der stammer fra Annemariesminde. Billedet af
gården er fra 1950-erne, og er lånt af Karen Schrøder.

I 1754 skriver præsten i Bedsted om Gravlund: "Gravlund har fire boelsmænd samt et kåd på den
østerste kant. Indvånernes gårde ligger bygget i en rad. De er alle klostertjenere". Om jorden i
Gravlund skrev præsten: "Gravlund består af både sandet og moset land, af både 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."
Der findes dog også en lille og beskeden bakkeø i Gravlund. Den ligger ensomt, som en lille
forhøjning i forlængelse af Mårbæk Bjerg vest for. Gravlund Bjerg ligger 26 meter over havets
overflade, medens det omkringliggende terræn ligger i 17-21 meter niveauet.
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Et sagn fra Gravlund fortæller, at byen i 1777 blev udskiftet og samtidigt blev der oprettet 4 lige
store gårde, der alle lå i en række tæt ved siden af hinanden på den sydlige side af vejen. Lad os i
det følgende betegne de 4 gårde fra vest mod øst A, B, C, og D.

Kortudsnit over Gravlund, De skraverede områder viser, hvor Hans Peter Duborgs jorde i
1876 lå i Gravlund. I dag ejes gården af Karen Schrøder. Det skraverede er indtegnet på
et målebordsblad fra 1935. Det udgjorde i 1876: 75.87 hektar.

Kortskitse over Gravlund. Gård A (bl.2) er Karen Schrøders gård. Gård B er Jens Ove
Pedersens. Denne gård lå oprindelig mellem Jepsens og Schrøders gårde, men blev ved
branden i 1796 flyttet ned i den sydlige ende af toften (5b). Da også denne gård brændte
i 1880 blev den genopbygget på det nuværende sted (5c) på Gravlundvej 4.
Gård C (bl. 1) er Peter Jepsens gård, hvis jordtilliggender er sammensat af de tidligere
gårde C og D. I huset (bl. 8) bor Bent Schrøder. Det var tidligere en mindre gård, der i
begyndelsen af dette århundrede ejedes af Peter Nissen.

Omkring 1796 brændte alle 4 gårde. Gård D blev herefter ikke genopbygget, idet ejeren af gård
C, Andreas Hansen Matthiesen også ejede gård D. Gård B, der ejedes af Hans Hansen, blev efter
branden genopbygget i den sydlige ende af toften for netop at undgå en senere storbrand. Alligevel
brændte denne gård igen for barnebarnet, Hans Nissen Lorentzen den 9. juli 1880.
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Jepsens gård i Gravlund (blad 1, Andreasmindevej 7). Gården kendes helt tilbage til 1600tallet, hvor Anders Andersen da var ejer. Den senere ejer, Andreas Hansen Mathiesen (17571837) blev også ejer af nabogården. Da alle 4 gårde omkring 1796 brændte blev gården øst
for (gård D) ikke genopbygget. Dette er grunden til at Jepsens gård i 1876 da havde et
jordtilliggende på 137,47 ha. Den ejedes da af Poul Petersen.
I 1907 blev gården købt af Peter Wollesen Jepsen (1865-1941). Gården havde da 101 ha. I
1939 afstod han gården til sønnen, Hans P. Jepsen (1904-). Han måtte af med 36 ha til
Statens Jordlovsudvalg, og gården havde herefter 65 ha. I 1970 blev gården overtaget af
hans søn, Peter Jepsen (1941-). Sammen med en del ejet jord driver han i dag et gårdbrug
på 95 ha. I juni 1971 brændte gården. De derefter nyopførte ladebygninger er i dag indrettet
til svineavl.
På billedet, der er fra ca. 1917 ses mellem hestene 2 russere (en af dem hed Malko) og Peter
Jepsen. På hesten til højre sidder sønnen Hans. Foran stuehuset ses Peter Jepsens 2 døtre:
Marie og Margrethe. Billedet er lånt af de tidligere ejere af gården, Marie og Hans Jepsen,
der i dag er bosat i Bedsted.

Poul Petersens jordtilliggender i 1876: 137,47 hektar. I dag har ejeren Peter Jepsen 65
ha, idet resten er afgivet til Statens Jordlovsudvalg. Han har dog lejet en del jord: 10 ha
fra Axel Jacobsens gård og 20 ha fra svigerfaderens gård. Del skraverede (bind 1, blad
1) er indtegnet på et målebordsblad over Gravlund fra 1935.
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Endnu i 1834 bestod Gravlund af 1 helgård, 2 halvgårde samt 1 kåd uden jord, men nye tider var
på vej eftersom jordopdyrkningen intensiveredes op gennem 1800-tallet, Fra gård C udstykkedes i
1853 to nye landbrug, henholdsvis Annemariesminde, blad 12, på 20 demat 125 roder, og
Grækenland, blad 14, på 14 demat og 12 roder.
Nogle år senere i 1857 oprettedes gården Sønder Gravlund, blad 16, med et jordtilliggende på 14
demat og 133 ½ roder ud fra gård A. Ved jordopmålingen i 1876 bestod Gravlund herefter af 7
landbrug. Ejernes navne samt gårdenes størrelse fremgår af nedenstående skema:

Betegnelse
Bd. 1, bl. 1
Bd. 1, bl. 2
Bd. 1, bl. 5
Bd. 1, bl. 8
Bd. 1, bl. 12
Bd. 1, bl. 14
Bd. 1, bl. 16

Besidder i 1876
Poul Petersen
Hans Peter Duborg
Hans Nissen Lorentzen
Johan Friedrichsen
Hans Jacobsen
Niels Lauritsen
Asmus Schmidt

Hektar
137,47
75,87
74,08
10,23
10,41
6,97
7,35

Besidder i 1988
Peter Jepsen
Karen Schrøder
Jens Ove Pedersen
Bent Schrøder
Henry Andersen
Erik Schrøder
Rikard Lund

Fra 1901-37 kørte der tog gennem Gravlund. Da banen efter genforeningen gik over til dansk
administration bestemte baneledelsen at trinbrættet i Gravlund fremover skulle hedde "Sønder
Gravlund". Det skete for at undgå forvekslinger med Gravlund på Haderslev banen og Gravlund på
Varde-Grindsted banen (se også side 201).

Mariesminde. blad 12. Gården blev med 20 demat 125 roder eller 10,41 ha udstykket og
oprettet i 1853 ud fra gård nr. 1. Hans Peter Jacobsen var den første ejer. Han efterfulgtes
af Andreas J. Nissen og Martin Fæstesen. Fra 1912-42 var gården i Hans Tilgaard
Lorentzens besiddelse og fra 1942-64 i sønnen Hans Nissen Lorentzens besiddelse.
Herefter fulgte en række år, hvor gården var forpagtet ud, indtil den for få år siden ophørte
som et selvstændigt landbrug. Siden 1986 har stamparcellen været ejet af Henry Andersen.
Billedet af gården er fra omkring 1920 og er affotograferet fra et maleri tilhørende Hans og
Magdalene Toft, Bedsted.
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Dette er forklaringen på hvorfor der endnu i dag på alle Geodætisk Instituts kort samt på
vejskiltene stor "Sdr. Gravlund". Sønder Gravlund, er dog også navnet på en gård syd for byen ved
Aabenraa-Løgumkloster landevejen. Denne gård (blad 16) ejes i dag at Rikard Lund.

Grækenland. bl, 14. Gården blev oprettet i 1853 ud fra gård, blad l. Til gården
udstykkedes 14 demat 12 roder eller 6,9727 ha. Den første ejer var Niels
Lauritsen. De efterfølgende ejere var Christian Hansen, Nicolaj Jensen Petersen
og Carl Georg Hansen. Fra 1926 blev den overtaget af Jens Chr. Schrøder.
Herefter af sønnen, Christian Schrøder og i dag sønnesønnen Erik Schrøder.
Billedet, der er taget mod syd, viser Nicoline Olsen (1890-1951) med vasketøjet
foran stuehuset. Hun var gift med Jens Chr. Schrøder (1887-1968). Billedet er lånt
af tidligere gårdmand i Terp, Johan Schrøder, nu Bedsted.

I 1950-erne startedes en større udstykning af den vestlige del af Gravlund. Statens
Jordlovsudvalg stod som entreprenør. Det drænede, byggede nye veje m.m., hvorefter der kunne
opføres et helt nyt landbosamfund: Gravlund Mark. I Øster Terp oprettedes omtrent samtidigt
bebyggelsen Kisbæk. Indenfor Gravlund ejerlav opførtes i alt 5 nye statshusmandssteder i årene
1956-59. De tre første gårde i 1956 blev overtaget af Peter Eskildsen, Christian Schrøder og Paul
Brade. I 1957 opførtes Svend Holger Hansens gård og i 1959 Johan Lunding gård.
Kilde:
• Carl Viborg: "Geographisk-historisk Beskrivelse over Bedsted med tilliggende sognebyer". 1754.
Bedsted Præstearkiv 65, H 1. Landsarkivet i Aabenraa.
• "Skyld- og Panteprotokollen for Sønder Rangstrup herred 1739-1882. Retsbetjentarkivet nr. 983.
Landsarkivet i Aabenraa.
• L. H. Hansen; "Aabenraa Amts Jernbaner 1899 - 1926". 1982. Side 175

Pedersens gård (bl. 5) i Gravlund
Helt indtil 1911 var denne gård i samme slægts eje. Den første kendte ejer var Povel. Hans søn
Hans Povelsen blev ejer omkring 1690. Han var gift med Sinnet (1666-1740), en datter af gårdmand
Hans Nielsen i Hejsel.
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Den næste besidder på gården var sønnen, Hans Hansen. Han var gift to gange. Først med Ellen
(-1728) og efter hendes død med Christine Jacobsdatter (1701-1744) fra Hejsel.

Efter Hans Hansen gik gården omkring 1760 via datteren Anna over til svigersønnen Hans
Nissen, gårdmandssøn af Nis Nissen og Anna Pedersdatter i Burkal. Fra 1797 igen deres søn Hans
Hansen. Året forinden brændte gården. Den blev genopført nede i den sydlige ende af gårdtoften og
de bedste mursten fra den brændte gård blev genanvendt i den nye lades nordlige mur. Det var
meget gamle sten, for i de nederste lag var der anvendt munkesten, der var hen ved 3 gange så tykke
som en almindelig mursten. Hele gårdens længde var 39 fag (ca. 67 meter). Gårdens stuehus havde
en 3 fags dagligstue, en 3 fags stadsstue og en 4 fags pisel. Denne stue var ikke almindelig
møbleret. Her stod 2 dragkister, en usædvanlig stor kommode og et meget fyldigt klædeskab, der
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med lethed rummede hele familiens bedste klædningsstykker. De andre nævnte møbler var fyldte
med dyner, puder og lagner samt bordduge og servietter.
Hovedlængen var så vid, at dagligstuen var omtrent lige så dyb som lang og ved siden af (mod
nord) var der god plads til et rummeligt køkken med komfur og med et langt og bredt spisebord,
hvor måltiderne blev indtaget sammen med tjenestefolkene. Om sommeren var der 3 karle og 2
drenge i tjeneste. En dreng til at passe køerne, den anden til at vogte ungkvæget.

Pedersens gård (blad 5, Gravlundvej 4). På billedet ses familien Johannsen, der havde
gården fra 15. maj 1911 til 9. maj 1930. Fra venstre ses Hans Johannsen (1872-1955),
Sophie Nissen (1874-1930) med datteren Meta stående på en stol. Damen midt i
billedet er hustruens søster Helene, der en tid var tjenestepige på gården. Taget på
stuehuset er for nylig lagt på. Forinden var det strå. Senere blev bygningen hvidkalket.
Man bemærker også at gården havde sin egen vindmølle. Billedet er taget mod nord
omkring 1912, og lånt af Margrethe Brodersen, Bedsted.

Ladelængen havde 2 loer, hvoraf den yderste tit var fyldt med korn når høsten var rigelig. I den
tredje længe var der et stort bryggers, hvor også bageovnen havde sin plads i det nordvestlige
hjørne. Ud fra bryggerset førte en dyb kælder. Ovenover kælderen, var karlekammeret anbragt. Op
til dette førte en trætrappe. Her stod 2 senge. Den gang sov der to mand i hver seng, nogen gange
også tre.
Nord for bryggerset var der en ca. 3 fags lo, som blev anvendt til brændselsrum. Da gården stod
færdigbygget rådspurgte Hans Hansen sig med sin forlovede i Vollerup om, hvornår brylluppet
skulle finde sted. Ved den lejlighed stillede hun tre krav: Træbænken i dagligstuen skulle fjernes,
den sorte puddelhund skydes og frontispicen over den sydlige indgangsdør opmures, så stråtaget set
sydfra ikke vansiredes. Da brast Hans Hansens tålmodighed. "Hvis der er så meget i vejen, min
pige, så bliv hvor du er!" Dermed var forlovelsen hævet. Senere hørte han om en pige i Korup,
Catharina, en datter af gårdmand Laust Mortensen og Anna Iversdatter. Han spændte derfor sine 2
bedste heste for stadsvognen, kørte til Korup, friede til hende og fik ja uden nogen som helst
betingelser. I 1797 blev de gift.
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I 1829 overtog deres søn, Johannes, gården. Egentlig var efternavnet Hansen, men han tog
slægtsnavnet Lorentzen efter sin morfar i Korup, Han blev samme ar gift med Hanne Christine Toft
(1805-1878), gårdmand i Mårbæk, Christen Toft og Christine Hansdatters "smukke datter", som der
står skrevet i kirkebogen. Da hun blev gift og flyttede til Gravlund, flyttede både hendes mor og
mormor med.
I økonomisk henseende var det en meget dårlig tid for bønderne efter den ulykkelige krig mod
englænderne 1801-07 og som efterfulgtes af statsbankerotten i 1813. Ejendomspriserne sank i værdi
fra dag til dag. Det samme gjorde landbrugsprodukterne. En tønde rug kostede kun 3 mark og 1
pund smør 8 skilling, og kun takket være de gode kår fra sin fars tid klarede Johannes Lorentzen
skærene, men kunne dog umuligt aflevere gården i 1862 til sønnen under ligeså gode forhold som
han selv havde modtaget den fra sin far i 1829.

Hans Nissen Lorentzens jordtilliggender i 1876. Det skraverede (bd. 1, bl. 5)
udgjorde 74,08 ha. Efter krigen overtog Statens Jordlovsudvalg en, stor del af
jorden, så der tilbage til Jens Ove Pedersen i alt blev knap 18 ha. Han har siden
lejet 6 ha. Gårdens drift er i dag fortrinsvis baseret på svineavl. Det skraverede er
indtegnet på et målebordsblad fra 1935.

Johannes Lorentzen var en ivrig jæger, men rådede dog sine sønner fra at gå på jagt. Han var
også en meget dygtig gårdmand. Han opdyrkede fx en hel del hedejord, der straks bar gode frugter
takket være merglingen. Kendskabet til mergling kom hertil fra England via indvandrede holstenske
landmænd. Der var man begyndt omkring 1750. 75 år senere begyndte Johannes Lorentzen at
mergle sine jorde, dels med den gulagtige fra Øster Terp og dels den blålige fra egnene mellem
Alslev og Øster Højst.
I 1862 gik han på aftægt og lod samtidigt et aftægtshus bygge ved siden af gården. Det kostede
1800 kr. og var på 6 fag á 3 alen. De 2 fag var beregnet til stadsvognen. Først i 1864 blev der
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oprettet en delings / overladelses / og aftægtskontrakt af 23. maj. Som aftægtsmand var Johannes
Lorentzen dog endnu i mange år fuldt beskæftiget med at hjælpe til på gården, der nu var overtaget
af sønnen, Hans Nissen Lorentzen.
Hans Nissen Lorentzen blev gift 1862 med Kirstine Caroline Tilgaard (1833-1911), datter af
gårdmand på Sønder Busholm Jens Jørgensen Tilgaard og Anne Johansen. De havde kendt
hinanden siden skoletiden i Alslev, hvor de havde fået undervisning af en gammel underofficer, der
aldrig havde gået på seminarium. Til trods herfor var Hans Nissen Lorentzen meget dygtig til
regning og lærte senere godt fra sig til sine børn. Han var også en flittig kirkegænger, grebet
ligesom så mange andre på egnen, af den indre missionske vækkelse. Han lærte på den måde mange
salmer, som han, når han var oplagt dertil, spillede på sin trækharmonika.
Besætningen bestod i reglen af 4 heste og 1 plag, 10 malkekøer og 22 stykker opdræt. Salget af 1
tre-årig opdrættet stud betaltes i begyndelsen med 50 rigsdaler. Senere fik han 80 rigsdaler for en
magen til. Han holdt 3 karle, 2 hyrdedrenge og 2 piger. Den ene af pigerne, barnepigen, var i reglen
en ældre kvinde.

Vort Borgerskab er i himlene. (blad 26, Hellevadvej 7) Gården er fra 1912, og blev
opført af August Lorentzen (1870-1955). Gården havde fra starten et jordtilliggende
på 15,24 ha, hvoraf ca. 10 ha stammede fra sit barndomshjem. Siden 1951 har
gården været i sønnen Hans Lorentsens besiddelse. I dag hører der 17 ha til
gården. Desuden købte han i 1958 yderligere 8 ha i Asset. Billedet er taget af
Kastrup Luftfoto, og lånt af Clara og Hans Lorentzen i Gravlund.

Landbruget havde i hans første mange år ret gode kår, men fra 1890 blev tiderne igen dårlige.
Sidst i 1870-erne truede en orkanagtig storm med at styrte hele ladebygningen omkuld, men
snedker og murer Anthoni Abrahamsen (1842-1906) fik den vestre mur godt afstivet, selv om den
havde fået en farlig og faldefærdig skævhed.
Hans forsigtighed overfor ildfare kendte ingen grænser. Tændstikkerne blev altid forsvarligt
anbragt over rygebordet, så højt oppe, at børnene ikke kunne nå dem. Hver gang der blev bagt i
huset undersagte han altid grundigt asken for gnister inden den blev smidt på møddingen, Og så -
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alligevel - brændte gården for ham en varm sommerdag den 9. juli 1880, mens hele gårdens
arbejdsstyrke var omme i øster-engen for at stakke hø. Alt brændte med undtagelse af kvæget, der
var ude på græs.
Gården blev atter opført, men nu længere mod sydøst i Sønderløkkens nordre ende.
Murerarbejdet blev udført at brødrene A. og H. P. Damgaard fra Korup. Prisen for den nye gård
blev 11.000 omregnet i danske kroner.
Det fortælles at hustruen Kirstine Caroline Tilgaard, efter at grunden var blevet markeret, en
søndag formiddag flyttede på markeringspindene, for derved yderligere at få stuehuset gjort større.
Den dag i dag kan gårdens store stue nemt rumme 40 personer på en gang.
I 1893 overtog brødrene Johannes og August Lorentzen gården efter forældrene. Der kom nu
gang i bedriften. Der blev investeret i mange nye landbrugsmaskiner og samtidigt formindskedes
antallet af tjenestefolk sideløbende, Hvordan markerne skulle drives var Johannes Lorentzens
område, mens det var August Lorentzen, der spillede første violin, hvis der skulle handles, enten det
var med dyr eller maskiner.
I 1908 giftede August Lorentzen sig med Marie Kjestine Jessen Hansen fra Bedsted. Johannes
besluttede sig derfor til at ophæve makkerskabet og forlade gården. Han blev efter en fælles
overenskomst udskiftet med 15.000 mark. Herefter flyttede han til Nustrup, for senere, efter at han i
1914 blev gift, sluttelig at bosætte sig i Hjordkær.
I 1911 besluttede August Lorentsen sig for at sælge gården, idet han mente, at han nok ikke ville
få arvinger. Han lod derfor lidt syd for en mindre gård opføre ved Hellevad - Løgumkloster
landevejen, Denne gård fik navnet "Vort Borgerskab er i Himlene", og den havde fra starten et
jordtilliggende på 15,24 ha. Cirka 10 ha fik han med sig fra den tidligere gård, der gennem mindst
400 år havde været i den samme slægts besiddelse.
De resterende 57,18 ha blev nu i stedet overtaget af Hans Johansen. Han stammede fra Boversted
ved Læk, og blev i 1900 gift med Sophie Nissen fra Østerby ved Medelby. Før de i 1911 kom til
Gravlund havde de i kortere tid haft gård i Boversted, Rejsby ved Ribe og Kolstrup ved Aabenraa.
Da hustruen i slutningen at 1920-erne blev syg af tuberkulose besluttede de sig for at sælge gården
og vende tilbage til Tyskland. Om familien og dens tid i Gravlund har Hans Johansens datter, Meta
Petersen skrevet nogle erindringer. (Se tillægget side 146-152).
Gårdens næste ejer blev Gottlieb Paulsen, der selv stammede fra Gravlund. Han var søn at
parcellist Theodor Paulsen og Anne Marie Schmidt. Han havde dog kun gården i få år, fordi han
efter sigende flottede sig en del trods de dårlige tider i 1930-erne. Gården blev herefter overtaget at
kreditforeningen Vogelgesang, der som bestyrer antog Andreas Jørgensen fra Hejsel. Efter
Verdenskrigen blev gården overtaget at Statens Jordlovsudvalg med udstykning for øje. Til at
bestyre gården ansattes i 1946 Viggo Outzen fra Ellum. Han havde den i 11 år og ville egentlig godt
have købt gården, men forlod Gravlund, da han var utilfreds med at gårdens jordtilliggende skulle
reduceres til kun 35 tdr. land.
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I stedet blev den i 1955 købt af Line og Jens Ove Pedersen. Han stammer fra Todbjerg nord for
Århus og er søn af gårdmand, Jens Bonde Pedersen. Samme år blev de gift. Hustruen Line
Andersen (1933-) er datter af gårdmand i Mårbæk, Christian Andersen og Mathie Brodersen.
Foruden de 35 tdr. land, der i dag hører til gården, har de desuden lejet 12 tdr. land. Gården drives
nu især med svineopdræt. Af den grund udvidedes gården i 1976 med en ny sostald, og i 1978 blev
der desuden bygget et nyt maskinhus med rundbue tag.
Kilde:
• Jens Jørgensen Lorentzen, lærer i Nustrup: ”4 livsskildringer af familien Lorentzen i Gravlund". Skriftet,
der er på 24 sider, er lånt af Magdalene og Hans Toft, Bedsted. Se også Jens Jørgensen Lorentzens
erindringer fra Gravlund i tillægget side 139-145.
• Meta Petersen, født Johannsen, Kornagervej 14, Kongens Lyngby: Oplysninger om og billeder af gården i
brev af 14. nov. 1985. Se også Meta Petersens erindringer fra Gravlund i tillægget side 146-152.
• Skyld- og Panteprotokollen for Sønder Rangstrup Herred. 1739-1882. Retsbetjentarkivet nr. 983,
Landsarkivet i Aabenraa.

Skøde på Gravlund 1477

Kilde:
"Scriptores Rerum Danicarum". Bind 8. 1834. Side 152.
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Oversættelsen af skødet er foretaget lempeligt til nutidsdansk:
Per Swelund har skødet abbed Claus af Løgum Kloster al sit bøndergods og jord i Gravlund.
Alle mænd, der ser eller hører dette brev oplæst hjælper Per Suelundt, foged på Sønder Rangstrup herreds ting, Henrik
Rantzaus væbner, Nis Persen i Hellevad, Morten Jensen i Bedsted, Michael Owysen og Nis Persen i Hostrup,
sandemænd, evindelig med vor Herre.
Vi kundgør med dette vort åbne brev at i år 1477 efter Guds byrd, torsdag før S. Mauriti dag, at den dag var for os og
for flere gode mænd, som var nærværende på denne dag på Sønder Rangstrup herreds ting skikket en beskeden mand,
broder Claus, abbed i Løgum Kloster, som lydelig tiltalte og adspurgte forskrevne Per Suelund, om det mageskifte som
var imellem dem, og om den jord som Klosteret havde liggende ved Suelund og om al den bønderjord. som bønder
havde liggende i Gravlund Mark.
Da fremstod forskrevne Per Suelund lydelig inden for de 4 stokke og skødede til nævnte abbed Claus al den rettighed
som bønder havde i Gravlund Mark, både af ager og eng, mark og hede, mose og kær og med herskabs nærværenhed og
tilladelse. Ligeledes skødede nævnte Per Suelund til broder Claus al den del som bønder havde i nævnte Gravlund Mark
foruden alle mænds tiltalelse eller gensigelse, og ingen bønder var til stede som havde jord eller som tilhørte dem i
nogen måde, uden at det blev skødet til Klosteret.
Efter disse ord fremstod nævnte Claus og bad om et fuldt tingsvidne, som han også fik, bestående af 8 dannemænd som
var Nis Persen i Hostrup, Michel Lanssen i Klovtoft, Jes Michelsen i Hellevad, Nis Lassen i Lunderup, Nis Ogsen
ibidem, Tage Andersen i Hønkys, Jes Jonsen i Klovtoft og Jes Kalisen i Hønkys. Disse 8 dannemænd gik ud, og kom
velberådet ind igen, vidnede på deres tro, sjæl og sandhed, at de havde hørt, at førnævnte Per Suelund havde skødet
broder Claus, abbed i Løgum Kloster, al den jord og rettighed som bønder havde i Gravlund Mark, og som ingen mand
derfra har del i uden alene Løgum Kloster i nogen måde. At det sådan er gangen og faret, del bevidner vi forskrevne
mænd med vore segl hængende nedenfor på dette brev.

Lovhævd på Gravlund 1514

Kilde:
• "Scriptores Rerum Danicarum", Bind 8. 1854. Side 151-52.
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Oversættelsen til nutidsdansk: Lovhævd på Gravlund:
Alle mænd, der ser eller hører dette brev oplæst, hjælper Jens Bundisen, herredsfoged i Sønder Rangstrup herred, Ebbi
Jensen, Jens Hagisen og Bertel Poulsen, sandemænd i førnævnte herred, evindelig med vor Herre.
Vi førnævnte mænd kundgør med dette vort åbne brev, at i år 1514 efter Guds byrd, torsdag efter St. Petri, da var
skikket for os og for flere andre dannemænd, som den dag var på tinge regelbunden mand, broder Tuo Lagesen af
Løgum Kloster, esket og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd, som var Thomas 0lufsen, Bertel Powelsen, Michael
Persen, Jep Terkelsen, Rasmus Tøgesen, Nis Finnesen, Anders Jensen og Per Nielsen i Løgum.
Disse 8 dannemænd gik ud og kom velberådet ind igen, vidnede for os på deres tro, sjæl og sandhed, at de var til stede,
hørte og så samme dag på nævnte ting inden for 4 stokke, 2 beskedne dannemænd, som var Hr. Mattis Iversen,
sognepræst til Hellevad, og Hr. Jeb Mattisen, sognepræst til Bedsted, vidne og sagde på sjæl og sandhed, at de var til
stede før St. Petri, hvor de hørte og så, at hæderlige fader, broder Hennick, abbed i Løgum Kloster, udstede sin lov og
lovhævd på Gravlund Mark sammen med sine hæderlige brødre og præster.
Derefter overdrog han til Løgum Kloster al den ejendom for 4 mark gangbar mønt, som er ager og eng, mose og kær,
forte og kogang i hvad som nævnes kan, intet undtagen og som ikke er nævnt. At alle ord, ærinder og artikler er således
gangen og faret i alle måder, som det tilforn står skrevet, det bevidner vi forskrevne mænd med vore segl hængende for
neden på dette brev.
På tinge, torsdag efter St. Petri 1514.

Jordbogsuddrag 1535-1548

Fra jordbogen over Aabenraa len 1535. Listen er udarbejdet efter et pengeregnskab samt
et kornregnskab. Møntbetegnelserne for rette pligt og hyre står henholdsvis for mark,
skilling og penning.
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Frøkenskat 1548. Alle de nævnte personer betalte 8 skilling.

Overskat i Aabenraa len 1539. Der betaltes 1 mark pr. plov jord.

Kilde:
• F. Falkenstjerne og A. Hude: ”Søndyske Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden”. 1895. Heri
oplysninger om Bedsted sogn, side 128, 139-40 og 389.
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Belæste sønner fra sognet 1561-1874
1. Johannes Prætorius. Præst.
Han blev født i Bedsted 1561, søn af herredsfoged, Jens Jebsen. Studerede i Königsberg 1582, i
Rostock 1588, blev i 1589 kapellan i Øster Højst. Fra 1592 ordineret til præst samme sted. Var
præst til sin død 14. dec. 1645.
Gift 1. gang med Catharina (-1608), datter af præsten i Øster Højst Petrus Thomæ (-1592). Gift
2. g. 16. okt. 1608 med Metta (1570-1659).
Han blev far til efterfølgeren i embedet i Højst, Johannes Prætorius 2 (-1686), og svigerfar til
præsten i Bylderup, Enevold Lauridsen (-1660). (Arends 2, side 175). Se i øvrigt også side 68-74.
2. Iver Johannis Hansen. Præst.
Født i Øster Terp ca. 1574, søn af gårdmand i Terp, Johannes Hansen. Han var gift 2 gange.
Anden gang med Birgitte, der muligvis stammer fra Mårbæk.
Iver Hansen døde i Ensted 8. okt. 1638. Han var her præst fra 1604 - 1638. Se side 87-88.
3. Petrus Jacobi. Præst.
Han blev født i Mårbæk. Studerede i Königsberg 1631. Hans videre skæbne er ukendt. (Achelis
nr. 1769).
4. Johannes Reimer. Præst.
Født i Bedsted 22. apr. 1650, søn af præsten i Bedsted, Reinhold Reimers (1618-1659) og
Herlich Carstensdatter Schmidt.
Studerede i Königsberg 1665-69, kapellan i Hammelev 1675, præst samme sted 1699 og indtil
sin død 27. juni 1727. Blev udnævnt til herredsprovst.
Gift med Anna Maria (1644-1715), datter af præst, Christian Steffensen (-1699) i Hammelev og
Dorothea Christophsdatter. (Arends 2, side 191).
5. Reinhold Petræus. Præst.
Se artiklen: "Præsterne ved Bedsted kirke", nr. 16, side 159.
6. Christian Jensen. Præst.
Født i Bedsted 1710, søn af gårdmand i Bedsted, Jens Jessen (-1739) og Maren Jepsdatter (16781765).
Efter sin uddannelse blev han slotspræst på Fredensborg samt residerende kapellan i
Frederiksborg. Fra 1743 præst i Asminderød og Granholdt.
Gift med Maren Mönich, datter af skomager i Stubbekøbing, Claus Mönich og Maren
Jacobsdatter. Maren Mönich var søster til præsten i Bedsted, Rasmus Mönich (1701-1773).
Christian Jensen var meget lille af vækst, og han fik derfor ved kgl. reskript lov til at blive
fritaget for at benytte den sædvanlige messedragt. Han var pietist og fik uden tvivl sin påvirkning
fra Nicolaj Brorson i Bedsted. (Sønderjysk Årbog 1923, side 215, og "Nic. Brorsons levned", artikel
i Kirkehistoriske Samlinger 1887-89, side 711).
7. Broder Brorson. Præst.
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Født i Bedsted 8. aug. 1717, søn at præsten i Bedsted, Nicolaj Brorson (1690-1757) og Anne
Christine Bruun (-1721).
Kateket (hjælpepræst) ved St. Nicolai Kirken i København 1741, præsteuddannet 1743. Præst i
Hundstrup og Østerild sogne i Thy fra 1744 og indtil sin død 25. marts 1755. Han skildres som en
smuk, lærd og retsindig mand.
Gift med Malene, datter at Kristen Binkelberg på Linderumgård.
8. Johannes Brorson. Præst.
Født i Bedsted 21. aug. 1723, søn af præsten i Bedsted, Nicolaj Brorson og Barbara Agnetha
Hansen (1703-1750).
Student 1742, kateket ved St. Nicolai Kirke 1744. Præst i Pedersborg og Kindertofte sogne på
Sjælland fra 1750. Præst i Thisted og Tilsted fra 1765 og indtil sin død 24. sept. 1772.
Gift 1. gang med Sofie Kristine Fabricius. Anden gang med Frederikke Sofie Quist.
9. Ole Adolph Brorson. Præst.
Født i Bedsted 19. dec. 1724, søn af præsten i Bedsted, Nicolaj Brorson og Barbara Agnetha
Hansen.
Student 1742. Kateket ved Holmens Kirke 1748. Præst i Hillerslev og Kåstrup i Thy fra 1750.
Han døde 8. apr. 1773.
Gift 13. aug. 1751 med Mette Maria, datter af provst Winding i Vestervig.
Hans eftermæle var, at han udmærkede sig ved fromhed, venlighed og sand menneskekærlig.
10. Johan Peder Brorson. Præst.
Født i Bedsted 1. apr. 1726, søn af præsten Nicolaj Brorson og Barbara Agnetha Hansen.
Præsteuddannet i København 1749. Kateket ved Holmens kirke i København 1750. Præst i
Døstrup fra 1754 - 1791. Blev 1778 udnævnt til herredsprovst.
Gift 29. aug. 1755 med Anna Elisabeth (1727-1795), datter af præsten i Døstrup, Søren N.
Wedel (-1754) og Marie Elisabeth Lauesdatter Wedel.
Om sig selv skriver han i sine erindringer: "Jeg er fød klocken 7 om morgenen d. 1. april 1726 til
denne elendige verden, 2 mile her fra Døstrup, nemlig i Bedsted præstegård i Apenrade amt. En
gang sagde en kristelig bondekone, Maren Jenses, som var slotspræstens, Hr. Christen Jensens
fromme moder, til min moder, da hun så os: "Herre Gud! Mutter! Hvilke mange små præster gå
her!". Min moder svarede: "Ja, Gud råde os!" (Ferd. P. Blidstrup: En gammel præsteslægt, side
213-19).
Han døde 10. jan. 1791. Biskop Bloch gav følgende karakteristik af Johan Peder Brorson: "Han
var en flittig og efter sin indsigt nidkær mand". (Arends 1, side 91).
11. Nicolaj Brorson. Præst.
Født i Bedsted 11. feb. 1728, søn af præsten, Nicolaj Brorson og Barbara Agnetha Hansen.
Student 1745. Præsteuddannet fra København 1749. Kateket ved St. Nicolai kirke i København
fra 1750. Præst i Branderup 1756, i Volderslev og Gjørlev 1759, og i Stenmagle fra 1760. Han døde
her ugift 1788.
12. Christian Gottlieb Brorson. Præst.
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Født i Bedsted i april 1733, søn af præsten, Nicolaj Brorson og Barbara Agnetha Hansen.
Student 1751. Præsteuddannet fra København 1756. Kateket ved St. Nicolai kirke 1757, senere
præst i Finderup ved Slagelse. Provst 1770. Han døde 1787.
Gift 7. apr. 1781 med Elisabeth Sofie Nissen (1744-1824).
15. Erik Nissen Viborg. Veterinær og botaniker.
Født i Bedsted 5. apr. 1759, søn af præsten i Bedsted, Carl Viborg (1706-1782) og Marie Sophie
Fries (1721-1789).

Student 1777, studerede teologi, men opgav og blev i stedet opfordret til at studere
veterinærvidenskab. Året efter blev han hjælpelærer. I 1783 blev han lektor ved Botanisk Have.
Han udgav her en række prisbelønnede afhandlinger om bl.a. flyvesandets dæmpning vha.
sandvækster. 1797 blev han professor ved universitetet og 1798 meddirektør ved den Botaniske
Have. Hans vigtigste arbejdsfelt blev dog veterinærvæsnet. I 1801 blev han efter Abildgaards død
skolens forstander. Stillingen havde han til sin død 25. sept. 1822.
Han docerede som forstander alle fag, dog mest læren om husdyrbrug, ydrelære og sygdomslære.
Om husdyrbrug skrev han flere store afhandlinger, især om hesteavlen. Sin største betydning har
Viborg haft som dyrlæge og har her præsteret fortrinlige arbejder at blivende værdi indenfor
makologiens, kirurgiens og den indre sygdomslæres områder. De findes samlede i "Abhandlungen
für Tierärzte und Oekonomen", i alt 5 bind i årene 1795-1807 samt i de tre bind af
veterinærselskabets skrifter 1808-18.
Som forstander for veterinærskolen udrettede han meget til gavn for både lærere og for
uddannelsen af dygtige og praktiske dyrlæger.
Også andre felter havde hans interesse. I 1791 blev han indvalgt i Videnskabernes Selskab, hvor
han sad i ordbogskommissionen, senere også som formand. I 1793 udgav han "Forsøg til
systematiske danske navne af indenlandske planter" og 1800 sammen med J. Neergaard "Danske
benævnelser til hestens anatomi, bygning og behandling". I 1804 udgav han "Svinets behandling
som husdyr", der blev oversat til tysk, svensk, fransk og russisk.
I 1815 blev Erik Nissen Viborg etatsråd. Han var i mange henseender en ualmindelig mand. Han
var ikke særlig afholdt og synes også at have haft en hård og hensynsløs natur, ligesom han også var
meget forfængelig.
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Gift 1. gang 19. nov. 1790 med Dorothea Henriette (1766-1795), datter at professor, Nicolaus
Jacobæus Yanssens og Anne Susanne Briand. Gift 2. gang 10. dec. 1796 med Anne Charlotte
(1778-1852), datter at stutterimester, Nicolaj Nielsen og Friederikke H. Wagrien. (D.B.L, bd. 18,
side 514-21).
14. Johannes Ratenburg. Præst.
Født i Bedsted 19. nov. 1774, søn af sognefoged og gårdmand i Bedsted, Nicolaj Ratenburg
(1727-1802) og Helena Nielsdatter (1739-1806).
Student fra Kiel 1793, præsteuddannet 1798, præst i Hjerpsted 1801, præst i Hjordkær 1805-06.
Her døde han 24. juni 1806. I kirken findes et gravmæle over ham med teksten: "Præst i Hjerpsted i
4 år,
siden i Hjordkær i 11 måneder" (Danmarks Kirker, Aabenraa amt, Hjordkær sogn, side 167).
Gift i Bevtoft 6. nov. 1801 med Mathea Hedvig (1771-), formentlig datter af præsten, Ivar Bjørn
(-1797). (Arends 2, side 183).
15. Christian Lorenzen Holdt. Præst.
Født i Sivkro 9. aug. 1777, søn af kniplingshandler og kromand i Sivkro, Laust Christen Holdt
(1740-1794) og Cathrine Margrethe With (1735-1799).
Student fra Kiel 1805. Præsteuddannet 1809. Konrektor i Meldorf 1810. Præst i Vanderup 1818.
Præst i Solt fra 1833 - 50. Død i Hamborg 2. juni 1863.
Gift med Beate Amalie Griebel. (Arends 1, side 356).
16. Casper von Saldern. Præst.
Født i Øster Terp 15. maj 1783, søn af gårdmand i Øster Terp, Friedrich von Saldern (17161797) og Catharina Margrethe Eskildsdatter.
Student fra Husum. Præsteuddannet i Kiel 1808. Død som skolelærer i Stenderup 22. okt. 1822.
(Achelis, nr. 7972).
17. Martin Thomsen (Jacobsen). Advokat.
Født i Øster Terp 26. dec. 1783, søn af gårdmand i Øster Terp, Thomas Jacobsen (1738-1814) og
Mette Hansdatter.
Gik i skole i Flensborg, i Kiel 1810. Tog juridisk eksamen i Gottorp 1813. Fra 1814 advokat ved
retten i Tønder. Fra 1817 retsdommer på Sild. Død i Keitum 5. marts 1851. (Achelis, nr. 8113).
18. Mathias Carl With. Præst.
Født i Bedsted 27. maj 1784, søn af præsten i Bedsted, Johannes With (1751-1818) og Anna
Hedvig Viborg (1752-1829).
Studerede i Kiel 1803. Præsteuddannet 1809. Diakon i Hemstedt 1811. Præst samme sted fra
1817 og indtil sin død 29. nov. 1850.
Gift 23. juli 1811 med Wiebke Katharine, datter af præsten, Ottens i Jevenstedt. (Arends 2, side
375).
19. Martin Rasmus With. Kirurg.
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Født i Bedsted 26. juni 1788, søn af præsten i Bedsted, Johannes With (1751-1818) og Anna
Hedvig Viborg (1752-1829).
Blev undervist hjemme. Kom 16 år gammel til morbroderen, Erik Nissen Viborg, hvor han
begyndte at studere veterinærvidenskab. Gik kort tid efter over i den almindelige lægeuddannelse.
Tog 1808 eksamen ved det kirurgiske akademi. Udnævntes året efter til kirurg ved et norsk
regiment, hvor han vandt megen anerkendelse for sin behandling af de sårede fra fregatten
"Najadens” kamp ved Lyngør. I 1814 var han med i felttoget mod Sverige, men hans faste
opholdssted var herefter Christiania, hvor han 1818-1826 var overlæge og overkirurg ved det
militære sygehus. Fra 1844 generalkirurg, skønt han da var svagelig. Han døde 24. jan. 1848.
Gift 12. maj 1822 med Helle Alette Ramm, datter af kavalerimajor Eilert W. Ramm. (Norsk
Biografisk Lexikon, bd. 19, side 108-09. 1905).
20. Johannes With. Præst.
Født i Bedsted 12. juli 1794, søn af præsten i Bedsted, Johannes With og Anna Hedvig Viborg.
Studerede i Kiel 1815. Præsteuddannet 1819. Diakon i Gording 1821. Præst i Hatsted 1826,
præst i Hohenarpe fra 1836 og indtil sin død 5. okt. 1870.
Gift med Henriette Cathrine, datter af Erich Nissen. (Arends 2, side 374).
21. Georg Christian With. Veterinær.
Født i Bedsted 5. feb. 1796, søn af præsten i Bedsted, Johannes With og Anna Hedvig Viborg.
Student fra Husum 1816. Studerede derefter medicin og tillige veterinærfag hos morbroderen,
Erik Nissen Viborg. Fra 1820 underviste han selv i anatomi ved veterinærskolen. Året efter i 1821
tog han kirurgisk eksamen og blev efter Viborgs død, lektor og andenlærer på skolen. 1840 blev han
doktor på en latinsk afhandling om bedømmelsen af syge huspattedyrs kød. 1844 afløste han Carl
Viborg som førstelærer. Denne stilling virkede han i til 1852, da han blev landstutmester og
bestyrer af Frederiksborg Stutteri. I 1848 fik han titel som professor.

With skrev flere afhandlinger. I 1836 en udførlig fremstilling af hestens sygdomme under titlen:
"Håndbog i veterinærvidenskab med særligt hensyn til landøkonomien". Mest udbredelse fik hans
bog: "Almenfattelig anvisning til husdyravlen og husdyrenes behandling i sund og syg tilstand" fra
1839. I 1847 udkom en bog om benyttelsen af hestekød til menneskeføde, og i 1848 en beretning
om en rejse til Rusland 1845 for at studere kvægpest.
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With interesserede sig særligt for hesteavlen. Han skrev adskillige afhandlinger og artikler om
samme. På mange måder søgte han at gavne hesteavlen i Danmark. Han døde i København 15. sept.
1861.
Gift 26. dec. 1826 med Elisabeth Marie Matthiesen (1804-1857), datter af grosserer, Peter N.
Matthiesen og Anne Marie Eilschow. (D.B.L. bd. 19, side 99-102).
22. Daniel Hinrich Jacobsen. Præst.
Født i Lindet 11. nov. 1804, søn af gårdmand i Øster Terp, Jacob Thomsen Jacobsen (17701827) og Mette Marie Hinrichsen (1783-1817).
Student fra Kiel 1828, Præsteuddannet 1832. Kapellan i Keitum 1833, kapellan i Ketting 1835, i
Marstal 1841. Præst i Frederikshøj 1845, i Gjødvad 1855, i Vejerslev fra 1865 og indtil sin død 14.
okt. 1868.
Gift 8. jan. 1845 med Ida Schaarup (1799-1871), datter af Nis Schaarup (-1843). (Arends 1, side
386).
23. Svenne Langkjer. Handelslærer.
Født i Bedsted 29. feb. 1808, søn af husinderste, Christian Nissen Langkjer (1780-) og Mette
Marie Jepsdatter.
Kom 1827 på Tønder Seminarium og virkede herefter som lærer forskellige steder i landet indtil
han 1835 tog til København for at videre uddanne sig. Han opgav den akademiske bane og lagde sig
i stedet efter handelsfagene. Han besøgte forskellige kommercielle undervisningsanstalter i
Tyskland for at gøre sig bekendt med deres indretning og ved sin hjemkomst i 1842 stiftede han det
første Københavnske Handelsakademi, som han derefter ledede i en meget lang årrække, og som til
tider var stærkt besøgt. Han udgav adskillige skrifter, dels af elementært matematisk indhold, dels
omhandlende handelsregning, bogholderi samt tysk sprog og grammatik. I 1855 tog Svenne
Langkjer borgerskab som grosserer. Han døde i København 29. apr. 1883 og ligger begravet på
Frederiksberg kirkegård.
Gift 29. marts 1840 med Kirstine Margrethe Møller (1807-1858). (D. B. L. bd. 13, side 623.
1938).
24. Peter Christian Christiansen. Præst.
Født i Sivkro 16. maj 1808, søn af gårdmand og værtshusholder i Sivkro, Peter Kæstensen
Christiansen og Christine Clementz.
Student fra Kiel 1830. Præsteuddannet 1837. Præst i Hoge 1851-1866. (Arends 1. side 134).
25. Hans Jessen Hansen. Præst.
Født i Arndrup 14. apr. 1809, søn af gårdmand i Arndrup og senere i Øster Terp, Jes Wollesen
Hansen (1774-1845) og Bothilde Hansdatter.
Student fra Haderslev. Læste ved universitetet i København 1833. Død 26. dec. 1837. (Achelis
nr. 9279).
26. Peter Nicolaj Jespersen. Præst.
Født i Mårbæk 27. juli 1810, søn af gårdmand i Mårbæk, Peter Jespersen (1779-1847) og Mette
Bothilde Nicolajsen (1782-1834).
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Student fra Kiel 1833, teologisk kandidat 1837, kapellan i Tyrstrup 1842, i Kattrup 1847-49, i
Ærøskøbing 1849. Konstitueret som præst i Adelby 1850. Præst i Nr. Brarup 1852, præst i
Sommersted fra 1860 og indtil sin død 6. juli 1887.

Gift 1. gang 15. sept. 1842 med Anna Cathrina (1801-1875), datter af skibsfører, Johan Anthoni
Egers og Marie Bune. Anden gang 1. juni 1876 med Loise Jansen (1829-), datter at købmand i
Flensborg, Herman Peter Jansen og Ingeborg Nilette Buchholdt samt enke efter skovrider Heinrich
Chr. Butenschön. (Arends 2, side 400).
27. Eduard Niels Christian Petersen. Sygehuslæge.
Født i Bedsted 17. maj 1829, søn af præsten, Andreas Petersen (1790-1868) og Ane Marie
Randbøl (-1855).
Student fra 1848. Lægeuddannet 1855. Praktiserende læge i Kolding. Fra 1873 til 1900 ansat ved
Kolding Sygehus. Medlem af sundhedskommissionen 1871-84. Blev i nov. 1888 ridder af
Dannebrog.
Gift 3. nov. 1859 i Seest med Ane Johanne Christiane Schultz (1839-), datter af gårdmand på
Wissingsminde ved Kolding, Peter Schultz og Charlotte Amalie Forsberg. (Kristian Carøe: "Den
danske Lægestand". 7. udgave. 1901).
28. Friedrich Carl Weiland. Præst.
Født i Bedsted 22. apr. 1874, søn af præsten i Bedsted, Johan Heinrich Weiland (1838-1915) og
Ingeborg Ida Göttig.
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Student fra Husum. Besøgte universiteterne i Erlangen, Halle, Greiswald og Kiel, hvorfra han
blev præsteuddannet 1898. Hjælpepræst i Haderslev. Fra 1900 præst i Emmerlev, i Nustrup 1913,
og forflyttedes i 1921 til Deczbüll i Tyskland, hvor han døde 1939.
Gift med en datter af præsten i Nustrup fra 1892-1913, Nis Simon Gottfriedsen (1852-). Weiland
var en meget omgængelig og beskeden mand, afholdt og agtet i sin menighed. Men efter
Genforeningen hævede der sig kraftige røster for at få en dansk præst til sognet. Weiland valgte da
at nedlægge embedet og søgte sydpå, ("Den Nordslesvigske Kirke 1-2", under redaktion af H.
Hejselbjerg Paulsen. 1945-48. Side 250).
Kilde:
• (D.B.L.) = Dansk Biografisk Leksikon, af F. O. Bricka.
• (Achelis) = Thomas Otto Achelis: "Matrikel Der Schleswigschen Studenten 1517-1864". Gads Forlag
1967.
• (Arends) = Otto Fr. Arends: "Gejstligheden i Slesvig og Holsten". 1952.
• "Danmarkshistoriens Blå Bog". Udgivet af Krak under medvirken af Palle Birkelund. 1970.
• John Hansen: "Hans Adolf Brorson og hans brødre - det rare trekløver fra Randerup”. Livsskildringer og
bidrag til et tidsbillede. Odense 1894.

Amtsrådsmedlemmer fra Bedsted sogn
Amtsrådene i Sønderjylland blev oprettet efter genforeningen i 1920. Bedsted sogn hørte under
Aabenraa amt. (se også side 218).
Jürgen Schmidt. 1928 - 1950. Slesvigsk Parti.
Født i Stollig 11. feb. 1883, søn af dyrlæge, Hans Mathiesen Schmidt og Christine Moos. Gift i
okt. 1909 med Mette Cathrine Rossen (1885-1955). Samme år overtog han Nerballegård i Øster
Terp, og desuden valgt til kommuneforstander i Terp. Dette hverv havde han til 1919. I årene 191419 var Schmidt tillige amtsforstander for amtets vestlige del, bestående af Egvad, Hellevad og
Bedsted sogne.
I 1928 blev han indvalgt i amtsrådet og genvalgt de følgende to gange i 1935 og 1946. Af
tillidshverv kan nævnes hans medlemskab af Kreditanstalt Vogelgesangs bestyrelse, Han var
formand for Hofeverwaltungs-Selskabet, Den Tyske Vælgerforening, Den Tyske Privatskole i Øster
Terp 1925-55, Den Tyske landboforening. Medlem af bestyrelsen for det tyske blad i Aabenraa og
den tyske frimenighed. I et par perioder fra 1920 var Jürgen Schmidt også medlem af Bedsted
sogneråd.
Jürgen Schmidt døde 2. feb. 1957. (Se også side 146-49 og 409).
Niels Mathiesen Franzen Højrup. 1950. Venstre.
Født i Bedsted 20. dec. 1881, søn af gårdmand på Bedsted Bjerg, Niels Nissen Højrup (18481930) og Sofie Mathie Franzen (1853-).
Han blev uddannet ved landbruget. Var på landbrugsskole 1906-07. Soldat fra 1912-18. I 1919
overtog Højrup forældrenes gård og forøgede gårdens jordtilliggender fra 30 til 50 hektar. Gift 27.
okt. 1919 med Mette Cathrine Haugaard (1897-1964).
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I foråret 1950 blev Mathiesen Højrup indvalgt i amtsrådet, men døde samme år. I amtsrådet
afløstes han af Nis Callesen, Lerskov. Som medlem af amtsrådet sad Højrup i forretningsudvalget,
kommunaludvalget og sundhedsudvalget.

Af tillidshverv var han i en årrække formand for menighedsrådet i Bedsted, og siden 1941
formand for Bedsted Lø Andelsmejeri. Niels Mathiesen Franzen Højrup døde 9. okt. 1950.
Kilde:
• Vagn Harsberg: "De Sønderjyske amtsråd indtil 1970". 1984. Heri om J. Schmidt side 428 og Niels
Højrup side 414.

Jul i den tyske skole 1927
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Kilde:
• "Apenrader Tageblatt". julen 1927.
• Nedenfor en oversættelse i resume:
Adventstid og juletræsfest i den tyske privatskole i Øster Terp. Et børnebrev.
Nu vil jeg fortælle jer, hvordan vi oplevede julefestlighederne i vores skole. Tre af os elever
bandt adventskranse. En til de store og en til de små. Hver mandag morgen blev de tændt,
mens vores lærer læste en historie.
Den 11. dec. afholdt ungdomsforeningen et lysbilledforedrag. Bagefter var der kaffebord
med levende lys. Dagen efter startede vi juleforberedelserne. Noget sent fik vi tilsendt et
teaterstykke: Jul i gamle dage. Opførelsen blev planlagt til den 22. dec.
Og endelig oprandt dagen. Vi var i skole om formiddagen for endnu en sidste gang at øve
os og forberede aftenarrangementet. Det startede kl. 5 med vores entre på scenen. Så sang
vi: Alle Jahre wieder. Derefter fremsagde en dreng julebønnen. Så igen en sang: Stille
Nacht, og vores lærer læste derefter juleevangeliet. Så en sang: Es ist ein Ros' entsprungen.
Tre drenge fortalte så en julehistorie. Bagefter var der oplæsning af forskellige digte og ind
imellem blev der sunget flere sange og salmer under ledsagelse af et harmonium. Så
spillede vi vores krybbespil. Da det var færdigt kom julemanden. Han havde dejlige gaver
med.
Alle børn, der deltog, fik en julepose. Den indeholdt æbler, appelsiner, nødder, figner og
kiks. Og vi skolebørn fik endnu en pakke. Heri var de bøger som I har skænket os. - Mange
tak. Derudover var der i pakken 2 kladdehefter, 2 grifler, 1 blyant, 1 stk viskelæder og 5
penne som gave fra vores venskabsskole. Til slut sang vi: 0 du fröhliche. Så tog vi hjem,
alle glade og veltilfredse for en dejlig julefest.

Rim om folk i Arndrup omkring 1900
(1) Æ træskomand lavt så køn et par træsk.
(2) Martin Snedker tøt it de vå a de bæst.
(3) Andreas Løst gik nok så strunk å æ ben.
(4) Og Hans Kikkenborg fuel ham som en degn.
(5) Hans Knudsen, han snakket.
(6) Og Martin, han bakket.
(7) Æ pottemand alarmet.
(8) Og Iver Chrissen forbarmet.
(9) Jørn, han båset.
(10) Hans Matros, han spåset.
(11) Jørn, han handlet.
(12) Og Store Niels forvandlet.
(13) Hans Andersen dikteje.
(14) Og æ skomager, han skrøv.
(15) Og døppet æ fjee i Chrissen Jepsens røv.
Kilde:
• Mathias Holm, tidligere landmand i Arndrup, nu pensionist i Løgumkloster, Ved Dammen 14. Gendigtet
efter Martin Jørgensen, Arndrup. Fortalt i samtale af 16. okt. 1984.
Oplysninger til de enkelte linier:
• Æ træskomand var Andreas Jensen (1856-1938). Han boede øst for landsbyen på en lille gård nærmest
Arndrup Mølle.
• Martin Clemmensen?
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• Boede på Johannes Jepsens gård.
• Hans rigtige navn var Hans Lorenzen (1832-1914). Boede i et nu fjernet hus ved et vejknæk på Arndrup
Hede. Havde bl.a. datteren Dora, der blev mor til Anton Mathiesen, Terp Vestermark.
• Hans Knudsen (1832-) var Mathias Holms morfar. Han boede samme sted som Mathias Holm senere
overtog efter sin far, Jens Peter Holm.
• Martin Jørgensen (1850-) boede på den lille gård, hvor senere også Anders Ryttersgaard boede. Ifølge
Mathias Holm er det Martin Jørgensen, der skal have digtet ovenstående rim. Også rimet om "Jørgen
Brand" (Se side 21) digtede han. Jørgen var hans bror. De kunne ikke enes.
• Æ pottemand var Sønnik Holm (1846-1927). Han boede i det første hus på højre hånd, når man passerer
åen på vej mod Øster Højst (Korskrovej 15). Sønnen Hans Peter blev også kaldt for æ pottemand.
• Iver Christian Petersen (1830-) var gårdmand på Arndrupgård.
• Efter Jørn boede Hans Peter og Ingeborg på dette sted. Hos dem boede "æ dorm", dvs. en døvstum mand.
Senere var huset beboet af Christian Jensen (Arndrupgårdvej 4).
• Hans Matros boede hvor senere også Cathrine Schultz boede.
• Jørgen Jørgensen, en bror til Martin Jørgensen, også kaldet Jørgen Brand. Han rullede på r-erne. Gik
rundt og handlede. Småtingene havde han i sin kramkiste. Han boede lige syd for åen, hvor selve
landevejen i dag går. (Se side 21).
• Store Niels hed Niels Nielsen (1843-1916). Boede i et lille hus på Arndrupgårdvej. Efter ham boede Sine
Skipper i huset.
• (15) Hans Andersen og …
• Æ skomager, Iver Jensen, boede i hver sin ende af gården, der i dag bebos at Ewald Johansen, Arndrupvej
1.
• Christian Jepsen (1862-1936), gårdmand i Arndrup, Arndrupvej 3.
• Supplerende oplysninger til rimet er modtaget fra Iver Gubi i Bedsted og fra Martin Michelsen i Korup.

