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Forsidebilledet
viser gården Sivkro fra luften, som den så ud omkring 1937, mens Carl Syberg var
forpagter.
Billedet, der er taget fra vest, er fremskaffet fra Sylvest Jensens samling af
luftfotos, der opbevares i Rigsarkivet i København.

Meddelelser
Hermed hefte nr. 15, der bl.a. indeholder en detaljeret ordliste over naturnavne i
sognet. Disse udkom første gang i 1936. I forbindelse med denne ordliste er der
samtidigt udgivet et tillægshefte, der dels er et supplement, dels et opslagsværk til
en større forståelse af de enkelte naturnavne i dette hefte. Et eksempel. På side
488 forekommer ordet "Åmade". I tillægsheftet side 188 kan man derfor nærmere
læse, hvad ordet "made" betyder.
Næste nummer af Brudstykker af Bedsted sogns historie udkommer til november
1990. Det vil bl.a. indeholde artikler om plejehjemmet Solgården, der da samtidig
fylder 30 år. Derudover vil der også være artikler om sognets fattigvæsen samt om
den tidligere fattiggård eller Armhus.
Stadig er der nye abonnenter, der tilmelder sig. For disse vil der, ved en samlet
bestilling af de hidtil udkomne hæfter, kunne gives 20 % rabat. Enkelte hæfter,
man måtte mangle, kan foruden hos undertegnede, nu også fås ved henvendelse til
Edith Haugaard, Bedsted.
Med venlig hilsen
HENNING HAUGAARD
6000 Kolding
Tlf. 75 50 43 39

ISSN: 1903 - 8828
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Mergelbaneaktivitet 1929-36
Mergel er en kalkrig ler-art, der forekommer spredt overalt. I lange tider var man klar over dens
gode egenskaber. Efter udskiftningen hvor enhver nu var herre på sin egen jord, fandt man ud af, at
det kunne betale sig at mergle. Ifølge Sønderjyllands ældste avis, Dannevirke skal "Hr pastor Tøxen
i Nustrup i året 1770 have været den første i Sønderjylland, der indførte mergelens brug". I midten
af 1800-tallet vides det, at gårdmand Daniel Hinrichsen på Tannenhof tilførte mergel til sine
marker.
På Bedsted Bjerg blev der bl.a. gravet efter mergel. Forinden var området blevet inddelt i
parceller, svarende til antallet af gårdmænd i Bedsted. Senere opgav man, da det ikke længere var
rentabelt, og fordi mergelen kun indeholdt 12-13 % kalk. Gårdmand Mathiesen Højrup, Bedsted
Bjerg købte derefter samtlige parceller, men gravede dog fortsat videre efter mergel til eget brug.
Også fra tidligere sognefoged Peter Brodersens jorde syd for gården i Øster Terp gravedes efter
mergel før århundredskiftet. Helt til bl.a. Ravsted fragtedes mergel med hest og vogn. Hvert læs
kostede 1 kr.

Haderslev Amts Jernbaners lokomotiv nr. 39 med tomme tipvogne krydser her
amtsbanen vest for Sivkro. Mergeltoget er på vej mod nord i retning af Bedsted Bjerg,
Hinderup, Vellerup, Branderup til Klåbygård ved Roager for på ny at blive læsset med
mergel. Dette mergelsporstykke var etableret i årene 1929-36. Arbejdet ved mergelbanen
var sæsonbetonet. F. eks. var banen i 1933 i brug i godt 3 måneder, åbnet 24. maj og
lukket igen 31. aug. Mergelbanesporet var metersporet, dvs. at det var af samme bredde
som det tidligere amtsbanetog. Billedet er taget mod øst og er lånt af L. H. Hansen,
Kastvrå.

Der skal imidlertid tilføres store mængder mergel pr. ha for at det har nogen effektiv virkning,
idet mergel neutraliserer den sure jord og desuden binder den næringsstofferne til sig fra den
gødning, der under alle omstændigheder skal tilføres jorden.
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Så længe den eneste trækkraft var hesteforspandet var det begrænset, hvad det kunne blive til.
Først med udviklingen af det smalsporede og let flyttelige jernbanemateriel fik man et
transportmiddel, der gjorde det rentabelt at forsyne jordene med store mængder mergel inden for en
rimelig tidsramme.
I 1891 var der endnu kun to mergelbaneselskaber i Jylland, men med udbredelsen af
jernbanestrækninger omkring århundredskiftet begyndte der samtidigt at dukke mergelbaner op
overalt med linjeføring helt uafhængig af, og helt uden hensyn til de normal- eller smalsporede
jernbaner. I årene efter 1900 blev der fra Øbening og Nr. Hostrup kørt tusindvis af mergellæs ud til
bønderne i de omkringliggende sogne, delvis ved at benytte amtsbanelinjen.

Udlægningen af skinnelegemet til brug for mergeltogene blev klaret af et
arbejdshold. Det var delt i to. Det ene lagde skinnerne ud, mens det andet tog
skinnerne væk igen efter endt brug.
På billedet ses arbejdsholdet under en pause i arbejdet, hvor de har sat sig til rette
til fotografering. På dette arbejdshold arbejdede bl.a. Frederik Hansen og hans
Toft, Bedsted. Billedet er lånt af Frederik Hansen, Bedsted.

Efter genforeningen blev de sønderjyske jorde omlagt fra græsdrift til intensiv korndrift. Det
bevirkede en kraftigere udnyttelse af jordene, hvorfor man i højere grad blev nødsaget til at tilføre
ekstra gødning. I årene 1926-38 stod Haderslev Amts Jernbaner (HAJ) for udgravning og
transportering af mergel i det syd- og sønderjyske område, og i de år blev det i alt til 250.000
mergelvogne fulde. Da hver tipvogn kunne rumme 4 m blev det i alt til omkring 1 million
m3mergel.
HAJ's første mergellejer lå ved Spandet og Arnum, der åbnedes i 1926. Kort efter udnyttedes de
endnu større lejer ved Klåbygård i Roager sogn nord for Skærbæk. Gravemaskinen kunne her læsse
et mergeltog på 16 vogne (= 64 m³) på en halv time. Prisen i 1935 for 1 m³ mergel var 3,70 kr, men
blev lidt dyrere jo længere borte modtageren boede.
Ved mergelforekomsterne anlagdes læssespor, der havde forbindelse til hovedsporet. Ved
modtagerstedet blev der atter lagt spor ud fra hovedsporet. Således flyttedes sveller og skinner til
stadighed, når et område var tilstrækkeligt merglet, til nye modtagere efter den amerikanske
præriemetode. Holdet, der udførte dette arbejde var delt i to, det ene lagde skinnerne ud, mens det
andet tog dem op igen efter endt brug. Disse linjearbejdere fik 1,25 kr i timen og arbejdede fra kl. 6
morgen til kl. 7 aften. Under afsporinger ni. v. kunne han risikere at skulle arbejde i 12-13 timer.
Det var hårde betingelser den gang for en god løn.
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Materialerne af skinner og sveller var for en stor dels vedkommende købt fra Aabenraa Amts
Jernbaner.
Mergelen fra Klåbygård fragtedes langt omkring med yderpunkter som Silkeborg, Varde, Ejstrup
ved Kolding, Ragebøl ved Sønderborg og Tønder. Det mergelspor, der krydsede statsbanelinjen
vest for Sivkro kom fra Branderup. Herfra videre mod Vellerup, Hinderup, østen om Bedsted Bjerg,
forbi Sivkro og videre mod Ravsted. Overalt hvor færdsel skulle foregå over banerne blev der
anlagt overkørsler, så den offentlige trafik ikke generedes af mergelbanerne. På AabenraaLøgumkloster banen var der 4 steder mergelbanen krydsede, hvoraf det ene var ved Sivkro. Det
sikkerhedsmæssige blev klaret ved hjælp af en sporpasser og en signalmast. En instruks for
betjening af sporskæringen mellem mergelbanen og statsbanen ved Sivkro i 1933 er bevaret, og om
denne kan der læses på side 480.

3 linjearbejdere i færd med at opføre en sporlinje for mergeltoget.
Svellerne blev lagt ud på den åbne mark, hvorefter skinnestykkerne et
for et blev anbragt ovenpå svellerne og fastgjort. Lønnen for en
linjearbejder var 1,25 kr i timen. Billedet er lånt af Frederik Hansen,
Bedsted, der selv en tid var ansat ved mergelbanen.

Efter 2. verdenskrig overtog lastbilerne i stadigt større omfang mergelkørslen. De sidste
jernbanetransporter af mergel fra Klåbygård blev kørt ud omkring 1951.
Der er dog stadig brug for med visse mellemrum at tilføre markerne kalk. Den hentes i dag for
størstedelens vedkommende i Nordjylland i egnen omkring Ålborg og her har vognmandsfirmaet
"Paul Paulsen og søn" i Bedsted en ikke ubetydelig kørsel til de sønderjyske landmænd.

Kilde:
• S. A. Guldvang: "Sønderjyske Mergelbaner", artikel i Jernbanebladet, julen 1959 og januar 1960.
• P. Thomassen: "Kloster Banen". 1982. Side 25.
• Jens Bruun Petersen: "Klåbygård - Hviding, om en normalsporet mergelbane", artikel i "Fra Ribe Amt"
1983. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. Side 469-487.
• "Romantik i røg og damp", Signalpostens forlag, 1971. Heri artiklen "Mergeltransporterne" under
Haderslev Amts Jernbaner 1899-1939. Side 105-111.
• Peter Hansen: "Småglimt fra Hellevad sogn". 1980. Side 6.
• Hans Toft og Frederik Hansen, Bedsted: Oplysninger om dengang de var ansat ved mergelbanerne samt
for lån af billeder.
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Betjeningsinstruks
for sporskæring ved Sivkro 1933
"Der er givet Haderslev Amts Jernbaner tilladelse til midlertidigt at føre et mergelspor
over statsbanelinjen i punktet 23,2 km ved Sivkro. Anlægget tages i brug kl. 6 onsdag
den 24. maj 1933.
Sporskæringen betjenes i det tidsrum at' døgnet hvor mergelkørsel finder sted af en
sporpasser, der har telefonisk forbindelse med Bedsted Løgum og Hellevad stationer.
Mergelsporets overførsel over statsbanelinjen sker ved et bevægeligt sporstykke, der
normalt er lagt tilbage og aflåst til en pæl såvel ved bourrelås som ved yalelås.
På den sydlige side at' statsbanelinjen ved sporskæringen er anbragt et to-armet
mastesignal. Når et statsbanetog ventes, lægger sporpasseren bomme over
mergelbanesporet og aflåser dem. Det bevægelige sporstykke fjernes og aflåses til en
pæl. Ved denne aflåsning frigøres nøglen til mastesignalet, som derefter stilles på
"KØR". Sporpasseren afgiver derefter telefonisk klarmelding til den station, hvorfra
toget ventes. Efter togpassage stilles mastesignalet igen på "STOP".
Mergelkørsel må ikke finde sted på søn- og helligdage. Disse dage samt på hverdage
hvor sporskæringen er ubetjent låses bomme og sporstykke af og mastesignalet låses i
stillingen "KØR" for begge retninger på statsbanelinjen. Aflåsningsnøglen udtages og
opbevares tillige med yalenøglen at' sporpasseren, hvorefter han afgiver melding til
både Bedsted Løgum station og Hellevad station om at tjenesten er sluttet."
Kilde:
• B-cirkulære angående instruks for benyttelsen af en sporskæring mellem et mergelbanespor og RødekroBredebro banens spor i punktet 23,2 km mellem Bedsted Løgum og Klovtoft. Cirkulæret er afsendt fra
Århus 23. maj 1933. Artiklen er her gengivet i en lidt forkortet form uden at det dog er gået ud over
indholdet.

Sivkro
Ifølge præsten Carl Viborg blev Sivkro opført 1708 "i den fyrstelige regeringstid østligst i sognet
ved landevejen mellem Aabenraa og Løgumkloster". Til kroen hørte to otting land og eng, og om
kromanden blev der sagt, at han holdt alting i god stand for de rejsende.
Oprindelsen til kroens navn skal ifølge præsten være den, at kroen oprindelig lå i en dal, der
kaldtes Sivedal, men da bedstederne besværgede sig over, at den her lå midt i deres mark, blev den
senere flyttet hen til det nuværende sted, hvor Sivkro ligger den dag i dag, i skellet mellem Bedsted
og Svejlund.
Enkelte af ovennævnte oplysninger synes at være tvivlsomme, men de er svære at efterforske, da
det er de eneste oplysninger, der fortæller om Sivkros første tider. Meget tyder på, at Sivkros jorde
oprindelig har hørt ind under storgården i Bedsted. På denne gård sad i 1709 sognefoged Bertram
Stock, men nu kun med 4 ottinger mod tidligere 5. Måske har Bertram Stock på grund af tvungne
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omstændigheder set sig nødsaget til at afhænde en del af jorden til kreditorerne som udlæg Og
således har den østlige del af herredsfogedgårdens jorde været basis for opførelsen af Sivkro, en
kombineret gård og kro.

Domænegården Sivkro få år efter genopførelsen efter dens brand 26. jan. 1903. Det
resulterede i at ejeren Lorentz Peter Christiansen i 1910 måtte sælge gården til
domæneforvaltningen. Billedet er lånt af Carl Petersen, Tønder.

Den første ejer hed Mathias With. Han nævnes at være født i Vanderup (i Tyskland) 1687, som
søn af Rasmus With. I 1719 blev han gift med Catharinas og Bertram Stocks datter Cathrine. Måske
ligger der bag dette ægteskabs indgåelse også en del af forklaringen gemt til Sivkros oprindelse.
Efter tre års ægteskab døde Cathrine, og kort tid efter giftede Mathias With sig igen med
Catharina (1706-1768), datter af gårdmand i Bedsted Jens Jensen og Maren Jepsdatter. Af de 6 børn
parret fik, skal nævnes sønnen Rasmus (1731-), der blev fyrbøder hos prinsesse Charlotte Amalie i
København.
Fra 1744 har vi en oplysning om, at Mathias With "opkøber honning i store partier og handler
dermed, ligesom han også selv brygger mjød af den". Foruden at gården var landevejskro,
fungerede den også gennem lange tider som poststation og skiftested for posthestene. Der har
sikkert været en livlig aktivitet på Sivkro, for i den af fattigvæsenet anbragte fattigbøsse, fandtes i
1737 i alt 3 mark og 10 skilling, hvilket var det største beløb i de af i alt 4 bøsser, der var opsat i
sognet.
I 1766 blev Mathias Withs datter Cathrine Margrethe (1735-1799) gift med Lorentz Christensen
Holt, der således blev den nye kromand. Han var søn af gårdmand Christen Simonsen i
Gammelskov i Agerskov sogn.
Ved folketællingen i 1769 var der i alt 10 personer bosat på Sivkro. Kromanden var da 29 år,
hustruen 34 år, og de havde 2 mindre børn. Dertil 3 karle på 309 30* og 24 år, 2 piger på 22 og 15
år samt 1 tjenestedreng på 12 år. Om Lorentz Christensen bit får vi også den oplysning, at han i
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tilknytning til sit kroeri driver både brænderi og bryggeri, derudover giver han sig også af med at
handle med kniplinger.

Stuehusbygningen er opført i T-form af røde sten med skifertag.
Hovedfløjen har en etage, mens tværfløjen nærmest vejen har to etager.
Avlsbygningerne består af store grundmurede længer med fast tag. Bag
gården mod vest ligger en stor trælade og mod syd en lidt mindre. Billedet
er taget ude fra vejen og ind mod gårdspladsen. Ved indkørslen ses en
æresport i anledning af Cathrine og Carl Petersens sølvbryllup 23. apr.
1964.

I 1780-erne indsendte han sammen med Christian Momsen på Hellevad Vandmølle og samtlige
beboere i Svejlund et bønskrift til amtmanden i Aabenraa, om at få bygget en bro i Svejlund. De
påpegede heri vanskelighederne på stedet og som hindrede dem i deres næring. Vejen var både
mølle-, kirke- og stadsvej, og de kunne anføre mange eksempler på ulykker, hvor folk med heste og
vogn var faldet i vandet, og som derfor måtte søge hjælp i Svejlund. Henvendelsen hjalp og broen i
Svejlund, som endnu findes, blev opført i 1786.
Igen blev det en datter og svigersøn, der overtog Sivkro. Derimod blev en af sønnerne, Christian
Lorenzen Holt præst i Vanderup og siden i Solt i Sydslesvig. Den nye generation på Sivkro var
Cathrine (1767-1797), der blev gift 1794 med Peder Kæstensen Christiansen, søn af gårdmand i
Bramstedt Kæsten Christiansen og Christine Pedersdatter. Sivkro var nu kommet på Christiansenslægtens hænder, og fire generationer fulgte efter hinanden indtil den sidste i 1910 solgte gården til
domæneforvaltningen.
Peder Kæstensen Christiansens første hustru døde i barselseng ved den anden søns fødsel.
Enkemanden giftede sig endnu 2 gange, i 1798 med Abigael Ratenburg (1772-1800) fra Bedsted og
i 1803 med Christine Clementz, datter af gårdmand Peder Jacobsen og Margrethe Nissen,
Hackstedgård i Vis herred. I disse to ægteskaber fødtes 5 børn. Udover Lorenz Peter, der overtog
gården, blev Peter Christian (1808-) præsteuddannet og virkede i Hoge fra 1851-66. Børnene fra
Sivkro var ret privilegerede. Der var jo langt til skolerne i Klovtoft eller Bedsted, hvorfor de blev
undervist hjemme af en huslærer. En af dem hed Rasmus Frederik Jessen (1794-), der var ansat som
huslærer 1818-1819.
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Den ældste søn fra faderens 1. ægteskab Lorentz Peter Christiansen overtog Sivkro omkring
1832. Han blev gift samme år med Margrethe Hansen, datter af gårdmand i Bov Hans Hansen og
Margrethe Mathiesen. Deres søn igen, Peter Carstensen Christiansen blev den næste besidder af
Sivkro. Han blev i 1859 gift med Anne Christine Beck (1836-1869), der var datter af sognefoged i
Korntved Peter Lautrup Beck og Marie Petersen. Efter 10 års ægteskab døde hustruen. De havde da
fået 5 børn. Peter C. Christiansen giftede sig igen i 1872 med Bothilde Marie (1846-), datter af
gårdmand i Bedsted Johannes Ratenburg og Cathrine Marie Refslund. Ældste søn fra første
ægteskab Lorentz Peter Christiansen blev den næste men også sidste ejer af den gamle slægtsgård. I
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hans tid holdt man op med at drive kroeri på Sivkro. Dog skete det af og til, at der kom vejfarende
forbi, og som ville ind for at spise og sove, men tingene var ikke længere mere som de var tidligere,
hvilket en gang fik en tysk rejsende håndværkssvend til med store bogstaver at skrive et smedevers
på Sivkros ladeport. Se dette rim om Sivkro side 79. I 1884 blev Lorentz Christiansen gift med
Anne Johanne Hansen (1858-), datter af gårdmand og sandemand. i Roost Jeppe Hansen Refs ing
og Meta Marie Refslund. De fik sammen 10 børn.

Sivkro den 23. apr. 1964. Inde i haven, der ligger øst for stuehuset,
flagrer Dannebrog i anledning af Cathrine og Carl Petersens
sølvbryllup.

I 1901 blev Sivkro trinbræt for amtsbanen med billetsalg fra selve gården. Der var ikke særligt
stort opland ved Sivkro, og det betød kun et lille billetsalg. Det bedste år blev 1903-04, hvor der i
alt blev indløst 1382 billetter. Den største godsmængde befordredes i driftsåret 1919-20, i alt 296,6
tons.
Den 26. jan 1903 brændte Sivkro som følge af antændelse i noget tøj, der hang til tørre. Ingen
mennesker kom til skade, men 70 svin indebrændte og bygningerne var totalt ødelagte med
undtagelse af en bagvedliggende stor lade.
Det var sandsynligvis genopbygningen af Sivkro, der var hovedårsagen til at Lorentz Peter
Christiansen kom til at døje med vanskelige tider, og som resulterede i, at han i 1910 måtte afhænde
gården til den prøjsiske domæneforvaltning for 100.000 mark. Dens jordtilliggende udgjorde 99,6
hektar.
Domæneforvaltningen ansatte Emil Balters som bestyrer. Han var borgmestersøn fra Bonn og
ellers hjemsendt officer, der yndede at gå i spidsbukser og lange støvler. Ved sin tiltrædelse skal
han have sagt, at han nok skulle lære nordslesvigerne hvordan man skulle drive landbrug, og så
endte det med, at han måtte give op på grund af uduelighed. I 1911 opførte han et røgterhus på den
modsatte side af vejen. Det blev nedrevet i 1985. I 1913 købte han på domæneforvaltningens
foranledning 27,7 ha af Daniel Hinrichsen i Terp, fra Laurids Holms gård i Bedsted, som han
dengang ejede. Sammen med herreds-fogedgården udgjorde den samlede domænegård nu 271 ha.
Balters betalte 1000 mark årligt i forpagtningsafgift. Til gengæld fik han 5å 50 mark for at passe
de forpligtigelser han måtte have som stationsargent, men desværre ikke altid til driftsledelsens
fulde tilfredshed. Da verdenskrigen brød ud i 1914, så han sit snit til at komme væk fra Sivkro,
mens hustruen flyttede tilbage til Bonn. Som følge heraf var stationen lukket i et år, hvorfor
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billetsalget foregik i toget, medens ekspeditionen af den ubetydelige godsmængde måtte foregå i
enten Bedsted eller Klovtoft. Se i øvrigt mere om Emil Balters på side 503-06.
Den 1. sept. 1915 genoptages fuld ekspedition, idet baneledelsen godkendte den nye forpagter
Wilhelm Schmittmann. Om ham siges der, at han skal have opført sig brutal overfor sine folk. Han
forlod dog allerede Sivkro efter godt 1 års forløb. Han kunne dog i sin opsigelse til baneledelsen
anbefale Hans Jensen, en søn af gårdmand i. Terp Jens Peter Jensen og Mette Cathrine Møller.
Hans Jensen var ungkarl, og han tog derfor søsteren Marie (1876-1951) med til at holde hus for
ham. Fra 1919 delte han arbejdet med broderen Daniel Hinrichsen Jensen, der tog sig af hvervet
som stationsbestyrer. Kort efter døde Hans Jensen, hvorefter broderen også overtog forpagtningen
af domænegården. Efter genforeningen kvittede han straks jobbet som stationsbestyrer. Billetsalget
foregik herefter atter i toget, mens godsekspeditionen skulle ske i Bedsted.
I 1923 overtog Daniel Hinrichsen Jensen, Tannenhof i Terp. Omtrent samtidig med blev han gift
med Marie Nicoline Petersen. Til gengæld overlod han så Sivkro til svogeren August Hahne, der
blev gift med Marie Jensen. August Hahne stammede fra Årslev ved Hjordkær. Her havde han
indtil han blev gift været bestyrer af Kassøgård. Selv om han var tysksindet, respekterede den
danske stat, der nu ejede Sivkro, den nye forpagter og den til 1927 indgåede forpagtningskontrakt.
Fra 1928 startede udstykningen af domænegården, hvis jordtilliggende i mellemtiden var øget til
299 hektar. I de fire følgende år oprettedes 12 husmandsbrug på hver omkring 12 ha. Tilbage stod
gården i Bedsted med 47 ha og Sivkro med 105 ha, der i 1930 blev solgt til Laust Arnum fra
Landeby for en pris af 106.000 kr. Han kunne dog ikke i disse dårlige tider i landbruget klare sine
forpligtelser, hvorefter gården i 1935 gik tilbage til den danske stat. Han nedsatte sig herefter som
handelsmand i Bedsted. Laust Arnum var gift to gange. Først med Kirsten Thomsen, en
gårdmandsdatter fra Roost. Anden gang med Helene Hansen (1913-) fra Hydevad i Hellevad sogn.
Med hende fik han 3 døtre, hvoraf den yngste, Esther blev gift med Heinrich Nissen og bosatte sig i
Øster Højst.

Besiddere af Sivkro fra 1946-72, Kathrine og Carl Petersen. De er født
på samme dag med et års mellemrum den 22. okt. Hun i 1910, han i
1911. De blev gift 23. apr. 1939. Billedet er hentet fra dagbladet
Vestkysten, 22. apr. 1989 i forbindelse med deres guldbryllup.

De to næste besiddere på Sivkro var forpagtere. Først Karl Syberg. Gårdens besætning bestod da
af 36 malkekøer, 2 tyre og 26 stk. ungkreaturer af rød dansk malkerace. Dertil havde han 12
grisesøer og 100 høns. Som trækkraft holdtes 6 arbejdsheste samt 1 traktor. I 1941 flyttede Karl
Syberg til Als, hvor han overtog en gård ved navn Gammelgård.
Den næste var Knud Skrumsager. Han var gift med Dorthea Refslund (1919-). I 1943 opgives
hans besætning af dyr til 8 heste, 35 køer, 30 stk. ungkreaturer samt 33 svin. Knud Skrumsagers
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forpagtningstid udløb egentlig først i 1949, men da han allerede holdt op i 1946 overtog Carl
Petersen forpligtelserne.
Carl Petersen kom fra Hejsel, hvor han siden 1939 havde drevet et mindre landbrug. Han
stammede fra Sindbjerg ved Jelling, som søn af gårdmand Peter Petersen og Anne Jess. I 1939 blev
han gift med Cathrine Lindet, en datter af gårdmand i Sødam ved Møgeltønder Peter Petersen
Lindet og Canelie Lindet. Efter én forpagtningstid på 3 år købte de i 1949 Sivkro. Der var den gang
10 heste og et stort ko hold på gården. Forinden blev der dog frastykket nogle engstykker, der i
stedet tildeltes de nyligt oprettede husmandsbrug. Sivkro har lige siden haft et jordtilliggende på 86
ha.
I 1972 afstod Cathrine og Carl Petersen Sivkro til sønnen Lorenz, hvorefter de overtog et
parcelhus i Tønder til deres otium. Huset hedder i øvrigt Sivkro. Foruden sønnen har de datteren
Karen, der er gift og bosat lige syd for grænsen i Aventoft. Her driver hun og manden Armin Bruhn
både kro samt et stort indkøbscenter.
Lorenz Petersen, der driver Sivkro videre, er gift med Birgit Taszarek. Hun er datter af
murermester Villi Taszarek og Hanschen Siewertsen, tidligere Mårbæk, nu Løgumkloster.
Birgit og Lorenz Petersen driver deres nu snart 300 år gamle gård og tidligere kro videre efter
moderne landbrugsprincipper, nemlig udelukkende med svineopdræt og kornavl.

Kilde:
• Trap, "Danmark". 5. udgave 1966. Aabenraa amt. Om Sivkro, side 862. - "Sønderjyske Gårde", samlet af
landbrugskandidat J. Jespersen. Horsens. 1925. Om Sivkro, side 319.
• "Danmarks Større Gårde". Statistisk- og historisk håndbog. Bind 6. 1965. Om Sivkro side 541.
• "Danske landmænd og deres indsats". Aabenraa og Sønderborg amter. 1943. Om Knud Skrumsager,
Sivkro. Side 465.
• "Større danske Landbrug". Statistisk, topografisk og historisk håndbog, udarbejdet al' forstander J. J.
Hansen, København. 1937. Side 195-196.
• Morten Kamphøvener: "Herredsfogedgården blev prøjsisk domæne", artikel i Jydske Tidende, søndag den
6. aug. 1973.
• Peter Høier, Klovtoft: "Sønderjydske broer", artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1974. Om broen i
Svejlund side 206.
• Kathrine og Carl Petersen, Digevej 20, Tønder: Oplysninger om Sivkro, deres slægt samt lån al' billeder.
• Oplysning: Et kort over Sivkros jordtilliggender i 1876 findes indtegnet på et kort side 75.
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Naturnavne i Bedsted sogn
Side 454-464 bragtes bebyggelsesnavnestoffet. Her bringes sidste del, naturnavnene i Bedsted
sogn. Artiklen er inddelt i 5 afsnit, et for hvert af sognets 5 ejerlav.
Naturnavnestoffet er hentet fra bogen "Sønderjyske Stednavne" fra 1936 og bringes i sin helhed:
ARNDRUP

Aakær. Jb 1704 Aukier, Aackjer
Aamade. TM Aamai, Amal, Aaemai
Agermark. TM Aggermark
Agermose. Jb 1704 Ackermoß
Alsvad. En lille eng ved Skelgrøften mellem Arndrup og Alslev i Højst sogn, 3132.
Navnet er sandsynligvis et opr. Alslevvad
Arnaa. - Se under Slogs herred, 3100
Arndrup Ager. Agerjord, som hører til gården Skovbovad i Højst sogn
Draveng.
Gammelagre.
Grønnevej. Jb 1704 bei den grünen weg
Hasselmose. Jb 1704 hasselmohr - Trænavnet hassel
Hedeland.
Hem. Jb 1704. hem - Hem, se Indledningen.
Heschholm. Jb 1704 heschholm. - Agerjord øst for byen
Hessel-Arndrup Mark. TM Heisel-Andrup-Mark - Nabobyen Hessel i Rabsted sogn,
3133

En del af Arndrup med Arnåen i forgrunden. Åen bugter sig gennem ådalen og ved broen
krydser den Tønder-Haderslevvejen. Tidligere var der i stedet for broen kun en planke
over åen, der blev kaldt Arndrup Stok. Engstykket til højre i billedet hedder Pilmaj. Yderst
til venstre ses bygningerne af den tidligere lille gård, Korskrovej 11, der bebos af
murersvend Flemming Paulsen. Billedet er taget mod sydvest af H. Haugaard, april 82.

Hessel-Brokær. Jb 1704 heissel brokehr - Nabobyen Hessel i Rabsted sogn, 3133. Jfr.
Brojkær i Rabsted sogn
Hyrdeeng. TM Hiereng
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Løkke. Jb 1704 Lücke
Maarbæk Holm. Mejer 1641 Morbeck Holm - Et stykke eng ved Arnåen lige over for
Arndrup Holm i Mårbæk
Malerlokke.
Møllebro.
Oldemorsdrav. - Se Oldemorskifter i Emmerlev sogn, 3107
Rojkær. Jb 1704 Allsehieffer Roikehr - Nabobyen Alslev i Højst sogn, 3132. Roj, se
Indl.
Snedspor. - Navn på en markvej. Adj. sned ”skrå”
Strug. TM. I 1925 Strug. - Muligvis subst. strug ”kvas”, som Feilb. anfører fra Angel
under Struge; jfr. mnt. Strük ”busk”
Sønderløkke.
Søndermark.
Søndermose. Jb 1704 Süder maß
Torreenge. - Plantenavnet Torre ”Equisetum”
Tværkær. Jb 1704 Twerkehr; TM Twedkjer
? Vandopet. Jb 1704 Wandopet
Vestertoft.
Østerholm. Mejer 1641 Osterholm
Østertoft. Jb 1704 Ostertofft

BEDSTED

Aaeng. Jb 1704 Aueng
Aakrog. B 1770 De trende Aa Kroge Vesten Möllen; U 1771 2de Aakroge; U 1809
Aakroege. - Subst. jy. Aakrog ”krog, dannet af et åløb” (Feilb.)
Aalegaardspyt. U 1772 das sogenannte Aalgaards Pöt, östen Aalgaards Pött. - Subst. jy.
ålegård
Aamade. Jb 1704 Au May, Aumay; U 1771 Aamay, Aamay lycke; TM Aamai
Aavang. Jb 1704 im oster Aavang, Auwang; B 1771 i Aavangen; B 1809 AawangsAggere
Arndrup Aa. - Andet navn på Arnå
Arndrup Kirkesti.
Arndrup Mølleager. Mejer 1641 Arrndorp Muhlen Acker. - Et stykke agerjord nord for
Arndrup Mølle
Arndrup Stok. - Gangbræt, hvor Arndrup Kirkesti passerer Arnåen
Barsø. B 1770 Barsöe; U 1771 Barsöe; TM Baßöe; I 1995 Bassø - Et areal nord for
Bedsted; måske opkaldt efter Barsø, Løjt sogn, 3211
Bertelshøj. B 1771 Bertels Hoy; U 1771 De såkaldte Bertels Höy.
?Bjærgende. Jb 1609 bej Bieregend; Mejer 1641 Rowgraff oder Birigent Acker; JB 1704
Birgend. Agerjord ved Bedsted Bjerg
Bjærgløkke. (Her?) Mejer 1641 Beerwang Acker; Jb 1704 bierg, Bierre
Blok. U 1771 På de såkaldte Blocke; U 1795 Blokkene
Boleng. U 1773 i Bol Engen. - Subst. sønderjy. Bolle ”tyr”
Brededrav. Jb 1704 Brede Drau, brededrau; U 1771 Det såkaldte Breede Drav; TM
Breedrau
Bredekrog. Mejer 1641 Bredekrogh
Bredemade. B 1770 Dend Breede May; U 1771 i den breede May
Broeng. Mejer 1641 Broeng; TM Brooeng
?Bryggerled. Jb 1704 bey Bryggerlej, Bryggerley
Bulbro. Mejer 1641 Bullbrugke - Bro over Skelbækken mellem Bedsted og Øster Terp.
Forleddet er sandsynligvis subst. bul ”planke”; På stedet opfattes det som boll ”tyr”, og
der findes ifl. en optegnelse i 1931 en tradition om, at der engang er druknet en tyr ved
broen
Bulbro Bæk. Mejer 1641 Bolbrugkeouw - Skelbækken mellem Bedsted og Øster Terp;
Har navn efter Bulbro ovfr
Bæk. B 1770 Becken - Hedejord nord for byen, formodentlig ved Kisbæk
Dalager. Mejer 1641 Dall Acker; Jb 1704 dalle, dall
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Dalfold. Jb 1704 Daalfold
Dam. TM Damm - Eng ved Arndrup Mølledam
Degneblokke. U 1771 De såkaldte Degne Blocke
Degneløkke. B 1771 Degne landet; B 1809 Degnelandet
Degnetoft. Jb 1704 Deentofft
Dravenge. B 1770 Drav-Engen; U 1771 i den såkaldte Drav Eng, Drav Engen; TM
Draueng - Drav, se indledning
Dravløkke. U 1771 de 3 såkaldte Drav eller Enge lycker. Den Vestre Drav lycke. - Drav,
se indledning
?Dummelund Mose. Jb 1704 dummelunt Mohr.
Dybmose. Mejer 1641 Diep-Moer vnnd Heide; Jb 1704 Dip Moer, diep Moes; B 1770
Diebmoese; U 1771 Den såkaldte Diebmoese; B 1809 Dybmoose; TM Dübmoos - Adj.
dyb
Ejland. TM Eiland - Måske subst. ænyda. eiland ”ø”, jfr. Ej-land på Rømø, 3112
Elsnap. Mejer 1641 Ellschnap Moer vndt Heide, Ellschnapkier; Mejer 1648 Elschnap; Jb
1704 Ettschnapp Mohr und Heide - Trænavnet el
? Flæk. B 1770 til forbi flickene - Jfr. flæk i Arrild sogn, 3081
Fælleseng. Jb 1704 in der Felliz wiese
Føndrav. B 1770 Föen Drav; U 1770 Föen - Drave[t]; B 1809 Föendravet - Plantenavnet
føn ”kæruld”
Gaasblok.
Gaasmade. Mejer 1641 Gasemay; B 1770 Gaase May; U 1771 Gaasemay; U 1795 disse
3de Gaasmay Enge; TM Gosmai
Gade. B 1770 i Byen på gaden; U 1771 på gaden - Gade se indledning
Gammeljord. Jb 1704, B 1771 Gammel Jord
Grimsten. Mejer 1641 Grimstein Acker; Mejer 1648 Grimstein; Jb 1704 Grimstein
Acker, Grimstäd, grunstäd - Måske af mandsnavnet glda. Grimi
Halvskifter. B 1771 Halveskifftene
? Hanholmeng. Mejer 1641 hanholmeng
Havrestykker. B 1771 Havre Stycker
Hedeblokke. Mejer 1641 Heideplocken; Jb 1704 Heeblocks Acker; B 1771 Heede
Blocke
Hedeland. U 1809 Auf Heedeland
Hejnsnap. Mejer 1641 Heinschnapweide; Jb 1704 heinschnap - Et stykke eng ved Arnå.
Muligvis af subst. hegn
Hem. Mejer 1641 Hem - Hem, se indledning
Herrevej. Mejer 1641 Herrweg - Navn på den gamle landevej Tønder - Aabenraa. Se
under Hærvej i Tønder landsogn, 3101, og Herrevej i Brede sogn, 3116
Holgaardsager. Mejer 1641 Hollgards-Acker - Subst. jy. Hol ”hul”
Holleklamp, Ager og Eng. U 1795 Holklamp, Holklamp Pold; TM Hollerklamp; I 1925
Hollerklamp - Jfr. gårdnavnet Holleklamp i Burkal sogn, 3135
Hundeland. U 1771 på det såkaldte Hunde Land; (her?) B 1809 østen Haudelandet
Hyrdeeng. B 1770 Hyrde Engen
? Højager. Jb 1704 der heü Acker
Kaadnerdrav. B 1809 Kaadnerdravet - Subst. sønderjy. Kådner ”en mindre landbruger”
Kaadnerhede. U 1771 Kaadener Heeden - Subst. Kaadner
Kaadnermark. U 1771 Kaadener Landet; TM Kaadnermark - Subst. kådner
Kaadnertoft. B 1771 Kaadener tofft; U 1771 den såkaldte Andres Pedersens öster eller
Kaadener Tofft, Kaadener Tofften - Subst. kådner
Kaadnervej. - Subst. kådner
Katteskægholm. U 1809, B 1809 Kattskiegholmen. Plantenavnet sønderjysk Katteskæg
”Nardus stricta”
Kirkebjærg. Mejer 1641 Kirchbergacker; Jb 1704 Kirchberg Acker; B 1771 på Kircke
Bierget; U 1771 Kirckebierg, det såkaldte Kierkbierg
Kirkeblokke. U 1771 de såkaldte Kircke Blocke
? Kirkemade. Mejer 1641 Kirckummay
Kirketofter.
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Kisbæk. Mejer 1641 Kießbeck; Mejer 1648 Kiesbeck; Jb 1704 der Kiesbeck; B 1770
Keesbeck; Schröder Topographie 1837 Riisbek; Gst 1857-58 Risbæk; Trap1 Kisbæk Samme Bæk som Kisbæk i Nørre Løgum sogn, 3117 Udtaleformen [kisbæk] fra Nr.
Løgum er sandsynligvis litterær, medens [kesbæk] må formodes at være den ægte
dialektudtale, jfr. formen fra B 1770; da sønderjysk kan gå tilbage til glda. i åben stavelse,
jfr. fx sønderjysk vei ”vide”, lader udtalen sig godt forene med den tolkning, som er givet
under Kisbæk i Døstrup sogn, 3115
Kisbæk Drav. Mejer 1641 Kieß-beck weiden; U 1771 Keesbeck, Keesbeckdrav Bæknavnet Kisbæk, se ovenfor
Kisbæk Made. Jb 1704 Kiesbeckmay; B 1770, U 1771 Keesmay - Bæknavnet Kisbæk
Klommeragre. B 1771, U 1771 Klummer Agre - Se under Klommerhjørne i Højer
flække, 3103, og Klommer i Mjolden sogn, 3114
Klostervej. Jb 1704 Klosterweg; U 1771 Kloster Veyen - Vejen til flækken
Løgumkloster, som i Sønderjysk alm. kaldes Kloster
Krempermærsk. Jb 1704 Krempermersch - Se Krempermærsk i Brøns sogn, 3087

Et blik ud over Bedsted by set fra toppen af firmaet I. B. Møllers lagerhal på Lagervej. Til
venstre ses bygningerne af gården tilhørende gårdmand Birger Jessen Hansen, til højre
for denne, den tidligere til gården hørende aftægtsbolig, der i dag bebos af Erik Nielsen,
Tjørnevej 4. Yderst til højre ses den sydlige husfacade af den tidligere kro i Bedsted.
Billedet er taget mod nord af H. Haugaard i efteråret 1973.

Kvindelum. Mejer 1641 Quinlum Moer und Heide; Jb 1704 Quinlun Moer Kvindelumsten. Mejer 1641 Quinlum stein - Et areal ved skellet mellem byerne Bedsted,
Øster Terp, Bovlund og Vellerup, de to sidste i Agerskov sogn, Nr. Rangstrup herred.
Kvindelumsten er navn på det punkt, hvor Skellinjerne krydser hinanden. Navnet er
rimeligvis et opr. Kvindeholm; jfr. Kvindholm i Møgeltønder sogn, 3102.
Langagre. B 1771 langagre
Lergrav. B 1771 sönden Lerregrav veyen; TM Leer-grau
Lervad. U 1772 östen det såkaldte Lerre Vay
Lilletoft. B 1771 den lille tofft eller bygsted
Løkke. Jb 1704 die lücke; U 1773 i Lycken
Maarbæk Kirkesti.
Maarbæk Kirkevej.
Maasholt. Mejer 1641 Matz-hall; B 1770 Maas Holdt Drav mellem Maasholdt og
Keesbeck; U 1771 Maasholdt, Maasholdt Drav - Et stykke lav agerjord ved Kisbæk.
Formen på Mejers Kort skyldes omtydning i analogi med det nær ved Maasholt liggende
Porshale, der hos Mejer kaldes Paulshall. Forleddet er måske personnavnet glda. Mår

491
Made. Jb 1704 Auß Mayeng; B 1771 nör tofft med May; U 1795 sin May Eng; TM Mai Made, se indledning
Madedrav. U 1771 May Drav
Malkested. B 1770 Molckstedet
Markskelvad. Mejer 1641 Marckscheideway - Støder op til Markskelvad i Øster Terp.
Moseager. U 1809 Auf Moosagger
Møllemark. U 1771 Mölle Marcken
Møllestrøm. Mejer 1641 Muhlenstroem - Den østligste del af Arnåen ved Arndrup Mølle
Mølletoft. Mejer 1641 Mülentofft
Møllevej. B 1770 den gamle Molle Vey; U 1771 Mölle eller Tönder-Veyen
Nydam. Mejer 1641 Neuteieh
Nørreager. TM Norder Acker
Nørreeng. U 1795 nör Eng
Nørrefælled. U 1795 Nör Fælled; U 1796 Den nör Fælled; B 1809 nörr Fæleden
Nørrehede. Mejer 1641 Nortt-heide; B 1770 Den nörre Heede
Nørrekær. Mejer 1641 Norttkier Moer vnndt Heide, Norttkier wischen, Wester Nortkier,
Oster Norttkier, Norttkier-Acker; Jb 1704 Nordkier, Nordkehr, Norkehr, Norkier,
Norkehr Moes, Norkier ager, Nortkier Mohr und Heide; B 1770 Nörkier, nörkier trav; U
1771 til Nörkier Breed; U 1773 i Lild Nörkier; TM Nörkjer, Nörrekjer, Norrekjer
Nørreløkke.
Nørremade. U 1795 nör Maj; U 1796 Den nör Fælled og Mai
Nørremark. U 1771 På Nörrmarck; U 1795 Nörmarck Fælled; TM Nörmark
Nørretoft. B 1771 nör tofft
? Odde. Jb 1704 die oddet - Læsningen af o er usikker
Ottingstoft. B 1771 Ottings tofft - Antagelig en toft, som har hørt til en gård på en otting,
af otting ”Ottendedel af en helgård”
Pilemade. Mejer 1641 Piellmay
Pileng. U 1809 Hans Boysens Piileng
Porsdrav. U 1795 Pos Drav - Plantenavnet Pors
Porshale. Mejer 1641 Paulshall; B 1770 pos Hales Drav, pos Haele Drav; U 1771 Poshal
Drav - Plantenavnet pors ”Myrica gale”; Om formen hos Mejer se ovenfor under
Maasholt
Porsmose. Mejer 1641 Postmoer; U 1771 Posmoese; U 1795 Posmose - Angående
formen hos Mejer se under Porseng i Aabenraa, 3191
Porsrevler. B 1771 Postribler - Efterleddet er subsi. Rebel ”Strimmel”, jfr. under
Revlager i Rejsby sogn, 3086
? Pøleng. Mejer 1641 Poelwisch
Rugled. - Et punkt på en vej umiddelbart nord for Bedsted by. Ifl. optegnelse i1931 har
her tidligere været et led, hvorigennem der førte en markvej.
Rævegrav. Mejer 1641 Rowgraff oder Birigendt Acker; Jb 1704 Ravgraff, Reugraff; B
1771 Rövgrav Agre
Rødaa. TM Rothe Aue
Sivdel. Jb 1704 Süwedehl - Plantenavnet siv
Sivkro Eng. U 1795 Sive Kroe Eng - Gårdnavnet Sivkro
Sivløkke. - Plantenavnet siv.
Sivtoft. B 1770 ved Syve tofftene; U 1771 Syve Tofft, Syve tofften - Plantenavnet siv
Skotvej, Gamle. B 1770 den gamle Skotvey - Subst. jysk skotvej ”mindre bivej” (se
Feilb. under skotvej og skudt vej)
Skotvej, Nye. U 1771 den såkaldte ny Skottvey - jysk skotvej
Slotshøj. U 1772 bey der sogenannte Schlots Hügel, ved Slots Höy - Ved Arnåen
Snøvltoft. Mejer 1641 Schnibbelltofft; U 1770 Snövel-Tofte; U 1771 på Snövl Toffte, de
såkaldte Snövel toffte; U 1809 Snövvltofft Ackern - Forleddet er sandsynligvis beslægtet
med subst. snip, jfr. Sammensætningen oldn. eyrasnepill m. ”øresnip” og subst. nty.
Snippel „abgeschnittener oder abgerissener Fetzen Papier oder Zeug“ (Mensing)
Sortesig. U 1771 Den såkaldte Sorte Sieg; U 1795 Sortsieg, Den sorte Sieg
Sparremose. U 1809 Sparremoos - Fuglenavnet spurv, sønderjsk . [spara] (Feilb.)
Storeskifte. U 1773 det Storskifft
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Svinehoveder. U 1772 die süden der Aaue vorhin die Bedsteder zugehörige Wisehe, die
Schweine Köpfe genannt, tvende stycker enge jord. Svine Hoveder kaldet - Navn på en
del af Aamade, som tidligere ejedes af Bedsted og Korup (Rabsted sogn, 3133) i
fællesskab. Jfr. Svinehoved i Bylderup sogn, 3134.

Et af Bedsteds ældste huse, Tjørnevej 1. Her boede omkring århundredskiftet Hanne
og Jonas Gustavson samt rebslager Kjestine og Iver Andersen. Sidstnævnte par
havde i øvrigt en børneflok på 10. På billedet ses fra venstre Hanne Gustavson
(1846-1927), Jonas Gustavson (-1915). Kjestine Andersen (1855-), født Pørksen,
sønnen Otto (1897-), Iver Andersen (1854-), sønnen Hans (1901-) og Ingvart (1898-).
Den lille dreng til højre er Marius (1902-), søn af bager Christian Petersen og Inge
Marie Hermansen. I dag bebos huset af familien Bahnsen. Billedet er lånt af tidligere
købmand i Bedsted Peter Petersen, ligesom også navnene til personerne på billedet
skyldes ham.

Sønderager. TM Süder Acker
Sønderhede. U 1771 Den söndre Heede
Søndermark. B 1770 på sönder Marck
Søndertoft. U 1771 Sender tofft
Tilemade. Mejer 1641 Tilemay
Tingvej. Mejer 1641 Dingweg; Jb 1704 dingweg - En vej, der fører fra Bedsted by mod
øst
Trekant.
Tøndervej. Mejer 1641 Tunderweg; U 1771 Mölle- eller Tönder- Veyen - Samme
lokalitet som Herrevej ovenfor
Vandflæk. U 1771 Vandfleck Agre - Jfr. flæk ovenfor
Vanrad. U 1771 Vanraad - Se under vanrad i Arrild sogn, 3081
Vase. U 1795 Vais norden Gaasmaj
Vesterager. TM Wester Acker
Vestereng. Jb 1704 Wester Eng; U 1771 den Vester Eng; TM Westereng
Vestermark. TM Westermark
Vestertoft. Jb 1704 an der Wester Tofft; B 1771 Vester tofft
Vældkildehøj. Jb 1609 hej weld kieldhogh; Mejer 1641 Welkelhüy; Jb 1704 Weldkiels
Hoyacker - Jysk Vældkilde ”kilde”
Østerager. Mejer 1641 Oster Acker bey Schwelundtweg - Schwelundtweg er vejen til
Svejlund i Hellevad sogn, 3202
Østereng. Mejer 1641 Osterwisch
Østerhede. Mejer. 1641 Osterheide
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Østermark. U 1795 Östermarck; TM Östermark, Ostermark
Østertoft. B 1771 Öster Tofft; U 1771 Den såkaldte Andres Pedersens öster eller
Kådener Tofft, Sin öster Tofft

GRAVLUND
Agerløkke. TM Aggerlük
Flavhede. TM Flauhede - Forleddet er vel subst. Sønderjysk flave ”hedetørv” (Feilb.)
Gammeldam. TM Gammeldam. - Navn på en stor strækning agerjord
?Gammelfenne. U 1777 den sogenannten Gammel fenne
Gammelmose. Jb 1704 Gammel MoeB; TM Gammelmoos
Gravlund Bjærg. Gst 1857-58, Trap1 Gravlund Bjerg
Grimkær. Jb 1704 Grimkiehr; U 1771 Grimkier; B 1778, U 1778 den såkaldte Grimkier;
L 1778 in Grimkier, in Grimkier; TM Grünkjer - Mandsnavn glda. Grimi; jfr. Grimkær i
Højst sogn, 3132
Grisemose. Jb. 1704 Gries Moes - Støder op til Grisemose i Løgumkloster flække, 3118
Guldfenne. B 1777 Den såkaldede Guld-Fenne - Om forleddet se under Guldager i
Løgumkloster flække
Havretoft. U 1771 Norden ved Hauer Tofften, Hauere Tøflen; TM Hawretoft

Gården bd. 1, bl. 26 på Bedsted Mark fra den gang Hans Sørensen drev den.
Midt i gårdspladsen ses sønnen Johannes Sørensen (1945-), der vinker til
flyfotografen. Ifølge Hans Sørensen skal det oprindelige lille kådnersted være
blevet bygget på en eneste søndag. I 1853 ejedes gården af Christian Jørgensen.
Fra 1906 af Lars Andersen og fra 1932 Hans Sørensen. Gårdens pris i 1932 var
9400 kr. I dag er gården nedlagt som landbrugsejendom og benyttes nu som
feriehus. Bag gården kan man på billedet se ind over markerne mod Mårbæk og
Gravlund. Billedet er fra høsttid omkring 1955 og lånt af tidligere gårdmand Hans
Sørensen, Bedsted Mark.

Hesteholm. TM Hestholm
? Husager. TM Häusagger
? Hvidhøj. Jb 1704 Witthoi
Hyrdeeng. Jb 1704 Graulunter Harde Wisch, Grauhmder Hirten Wisehe
Kalveløkke. TM Kallük
Kile. TM Kiel - Kile, se indledning
Koløkke. TM Kolük
Kovej.
Lilleløkke. B 1778 den Liden-Lücke
Midtløkke. TM Mittlük

494
Nyeng. Jb 1704 Graulundt Nieeng; U 1771 Nye Eng; U 1778 den såkaldede Nye-Enge; L
1778 die sogenannten Ney- Wischer, die sogenanten Neye-Wischen; TM Nüeng.
Nørrefælled. TM Nörfället
Nørrehede. Jb 1704 Nordtheide; TM Nöörheede
Nørreløkke. TM Nörlük
Nørremark.
Nørretoft. U 1777 sein nör Tofft
Smaldrav. B 1777 det smalle Drav
Stensholm. TM Steensholm - Genitiv af mandsnavnet eller appellativet sten
Storeløkke. B 1778 den Storre-Lücke
Sønderdrav. U 1777 beym süder Drauf
Sønderholm. U 1777 den süder Hollum
Sønderlokke. TM Sünderlük
Søndermark. TM Sündermark
Søndertoft. U 1777 sein süder Tofft
Toftager. Jb 1704 Tofft Acker
Varpland. B 1777 Det såkaldede Varpland; U 1777 die sogenanten Warp Acker. Subst.
varp ”Halvdelen af en ager (Kalkar efter Moth), jysk varp ”Saakast på en ager”, ”en halv
ager i bredden; i RO (O. Nielsens Udg. Side 50 f.) bruges subst. worp om et mindre
engstykke, måske, således som antaget af O. Nielsen i RO p. XVI og UB1 I p. 345, i
betydningen ”indkastet engstykke”; Ordet hører til verbet oldn. verpa ”kaste”
Vesterager. Jb 1704 Wester Acker
Vestereng. Jb 1704 Wester Wische, Westereng; U 1778 de såkaldede vester Enge; TM
Westereng
Vesterfælled. TM Westerfället
Vesterløkke. TM Westerlük
Vestermark.
Vestertoft. TM Westertoft
Væle. TM Wähl - Væle, se indledningen
Østerager. Jb 1704 Oster Acker; TM Österagger
Østerdrav. TM Österdrau
Østereng. Jb 1704 Ostereng; TM Östereng.
Østerløkke. U 1771 den Øster Lyeke
Østermark. TM Östermark

MÅRBÆK

? Aakærsten. Mejer 1641 Anvkierstein - På skellet mellem Mårbæk, Arndrup og Alslev i
Højst sogn, Slogs herred, 31392. Anv- er muligvis fejl for AuwAamade. U 1778 Aae May, Aae May for Lycken, Aae May for Tofter; Dok. 1827
Aamay; TM Aamai
Arndrup Holm. Mejer 1641 Arndorp Holm - Eng ved Arnåen lige over for Mårbæk
Holm i Arndrup
Arndrup Sig. U 1797-98 Andrup Sieg; TM Arendorfsieg - Landsbynavnet Arndrup.
Bastlund. Mejer 1641 Nortt vnndt Bastelindt Heide - Om Bast se under Bastholm i
Rejsby sogn, 3086.
Bjærgager. Se Bjærgløkke ndfr.
? Bjærgende, Øster. Jb 1704 Osterbierg Ende, Osterbiereng - Ligger ifl. Jb 1704“Osten
des Berges“
Bjærgløkker. Mejer 1641 westen Nordbergn Acker, Suden Bergacker, Mitten Berg Acker, Nord dem hohen Bergen, Suden hogbergen; TM Bjerglük, Sünder-Bjerglück, NörBjerglük - Agejord ved Mårbæk Bjerg, se ndfr
Bolkær Mose. Mejer 1641 Groß Bullenkier-Moer - Jysk bolle ”Tyr”
Bækeng. TM Bekeng, Bek-Eng
Draveng. U 1778 Drav Eng
Eneløkke. 'FM Jenlük - Måske en omdannelse af Enemark ndfr.
Enemark. Jb 1704 Eenmarck - Enemark ”særjord”, se indledning
Fly. ti 1797-98 en Flye - Fly, se indledning
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Gammelstrøm. Mejer 1641 Alte Stroem - Det gamle leje for den sydligste del af Bulbro
bæk (se under Bedsted)
Gravlund Kirkesti. U 1797-98 Graulund Kirkesti
Grimkær. Mejer 1641 Grimskier, Grimkier-Moer - Støder op til Grimkær i Gravlund, se
dette
Hedeblok. Mejer 1641 Heidplocken; Ib 1704 Heideblock; U 1797-98 De såkaldede
Heede-Blokke östen byen; TM Heedblock
Hesteløkker.
Horsholm. Mejer 1641 Horßholm - Subst. ænyda. hors ”hest”, jysk hors “hoppe”
Højmose. U 1797-98 sönden Hymose; Dok 1827 Hymoos
Kaadnerdrav. U 1797-98 Kaadner Drav
Kalvetoft.
Kokhaver. Mejer 1641 Kockhaven - Fuglenavnet kok ”hane”
Langeslag. Jb 1704 Lange Schlag, Langschlag
Lilleløkke. TM Lillelük
Løkke. Jb 1704 Luck, Lucke, auß der Lückke - Løkke, se indledningen
Løkkekær. Ib 1704 Luckkier - Løkke, se indledningen
Maarbæk Bjærg. VSK Mohrbeck Berg; Trap1 Maarbæk Bjerg; TGst Moorbek B; Gst
Maarbæk Bjærg
Maarbæk Eng. Mejer 1641 Morbeck wisch
Made. U 1778 May - Made, se indledningen
Midtslag. Jb 1704 Mittel Schlag, mittelschlag
Nørreeng. Mejer 1641 Norderwisch; Jb 1704 Norder- wisch, Nordeng; U 1778 Nör Eng,
Nörenge; TM Nöreng
Nørrehede. Mejer 1641 Nortt vnndt Bastelindt Heide; Jb 1704 Nordheide, Norderheide
Nørreløkker. TM Nörlükker
Nørremark. U 1797-98 på nör Mark; TM Nörmark
Nørremose.
Nørretoft. Mejer 1641 Nordertofft; Jb 1704 Nordertofft; TM Nörtoft
Rugtoft. U 1797-98 i Rugtofft, vesten Rugtofften; TM Rugtoft
Skytteeng. TM Skött-Eng - Subst. jysk skytte ”sluse”
Smaahøje. Mejer 1641 Smahuy
Smedeslag. Jb 1704 Schmide Schlag, schmiedeschlag
Storeløkke. TM Storlük
Storeng.
Strømenge. - Enge ved Arnå; sønderjysk strøm ”å”, ”vandløb”
Sunkerdrav. U 1797-98 Sinkier Drav - Støder formodentlig op til Sunkerdrav i Øster
Terp
Søndereng. TM Sündereng
Sønderhede. Mejer 1641 Suder-Heide
Sønderløkke. TM Sünderlük
Søndermark.
Sønderslag. Jb 1704 Süder und Wester Schlag
Søndertoft. Mejer 1641 Sudertofft; Jb 1704 Südertofft;
Trindholt. U 1797-98 En hale efter Trindholdt, Trindholdt Vandsted; U 1812 Trindholdt;
TM Trindhold - Adj. trind ”rund”'
Trindkær. U 1797-98 Trindkier-Drav - Adj. trind
Træksted. U 1797-98 til Trækstedet - Jfr. træksted i Løgumkloster landsogn, 3119
Tværblok. U 1797-98 Tvers Blokkene, Tverblocke
Vasedrav. U 1797-98, U 1812 Vaisdrav - Vase se indledningen
Vesterager. TM Westeragger
Vesterdam. Jb 1704 Westerdam
Vesterdrav. Jb 1704 Westerdrau
Vestereng.
Vesterhede. - To forskellige Lokaliteter
Vesterløkke. TM Westerlükker
Vestermade. TM Westermai
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Vestermark. TM Westermark
Vesterslag. Jb 1704 Wester Schlag, Westerschlag
Østerager. TM Öster-Agger
Østerblok. TM Österblock
Østerhede. Mejer 1641 Öter-Heide
Østerlokke. Mejer 1641 Der Osterlück; Dok 1827 Osterlykke; TM Österlük
Østermark. U 1797-98 Østermark

Hellevadvej i Mårbæk. I baggrunden til venstre i billedet skimtes Mårbæk Bjerg. Til
højre ses gården, Hellevadvej 9, der bebos af agronom Jørgen Berthelin. Billedet er
taget mod nordøst af H. Haugaard, marts 1982.

ØSTER-TERP

Agerløkke. TM Agerlökke
Angelbodrav. Mejer 1641 Angelbür weide; U 1791 Angelboe-Drav - At udtaleformen
skal henføres hertil, fremgår af beliggenheden
Angelboholm. Mejer 1641 Angelbüer-Holm
Basseklint. Jb 1704 baßklint, baßeklind; B 1769 Baseklint; U 1769-70 aus Baßeklint Agerjord og hede i bymarkens sydøstlige hjørne; da terrænet er ganske jævnt er
efterleddet -klint påfaldende. Forleddet er muligvis subst. ænyda. Basse ”vildsvin”
Bjærge. Trap 1 Terp Banke
Blokager. Mejer 1641 Ellwang. oder Plocks Acker; (her?) Jb 1704 blockwang - Blok, se
indledningen
Bolkær Hede. Mejer 1641 Bullenkier Heide - Støder op til Bolkær Mose i Mårbæk ovfr.
Broeng. Mejer 1641, Jb 1704, U 1772 Broeng; U 1791 Bro-Eng; TM Bro Enge
Brudevæle. Mejer 1641 Brauthweell; U 1791 BruudeVælen, Brudevæle n - Navn på en
eng ved et lille vandløb, subst. brud
Bækeng.
Dunhammermose. TM Donnhammermoose - Plantenavnet dunhammer ”typha”
Durchstreng. U 1769-70 Im Norden Durchstreng
Døjte, Fælled. Mejer 1641 Doddith Heide, Doddith wisch; Jb 1704 dolte, doitte, dautte,
daute Moes, dute Moeß; B 1769 Doyte; U 1769-70 Dütjens Wischen, Süden Dütjens
Wisch, Süden Dütjens Weg; U 1776 süden Doytens Weg; TM Doiteenge - Navn på et
stort areal, der støder op til Døjte i Løgumkloster Flække, 3118. Den på dette sted givne
tolkning (af plantenavnet Dodder) kan næppe være rigtig, da dette ord i Agerskov udtales
[dojr] (Feilb.) og således ikke kan have opr. -dd-
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Elvang. Mejer 1641 Ellwang- oder Plocks Acker; Mejer 1648 Elwang - Trænavnet el
Gadetoft. Jb 1704 der Straßen Tofft
? Graveltfly. Mejer 1641 Grave-feldt Flüy - Jfr, det fig. navn
? Graveltskifte. Jb 1704 Graultschift; U 1791 Graueld Skift, Grauelskift
Grisemose. Mejer 1641 Große Grieß-Moer vnndt Heide; Mejer 1648 Gries Moer; Jb
1704 Gries Moes; TGst Griismoos - Ligger i nærheden af Grisemose i Løgumkloster
Flække
Hellesende. - Et lille stykke lav agerjord ved Kisbæk, uden topografisk forbindelse med
Helligdal ndfr. Forleddet kan måske være subst. helvede, sønderjysk [hælet] (Feilb), der
undertiden forekommer som engnavn; jfr. Hellet i Arrild sogn, 3081, og Helled i Døstrup
sogn, 3115
Helligdal. Mejer 1641 Helledals Acker - Et stykke agerjord ved vejen fra Øster Terp til
Bedsted. Forleddet er adj. hellig; En tradition, optegnet 1931 i Øster Terp, går ud på, at
klokken i Bedsted Kirke er støbt i Helligdal
Hem. Mejer 1641 Terper Hem, Terperhem Wisch; TM Hemm - Hem, se indledningen
Hesteholm, Eng. Jb 1704 hestholm; B 1769 an Hestholm; U 1769-70 Hestholm
Hesteløkke.
Hindholm. Mejer 1641 Hindtholm Heide; Mejer 1648 hindholm - Dyrenavnet hind
Holme. B 1769 Die kleine Holm, Die norder Holm
Hungerløkke.
Hvidbjærg. Mejer 1641 Wittbergs Moer vndt Heide; Mejer 1648 Witberg Heide; Jb 1704
huidbiergwang
Hyrdeeng. B 1769 Hirtwischen
Hyrdekiler. U 1791 Hyrde Killer
Hørgaard. Jb 1704 hörregaard, Jn Hörgard; U 1769-70 Der alte Flax-Koppel, Der Neue
Flax-Koppel; TM Hörgaard - Et lille stykke agerjord i Øster Terp by
Johannesløkke. TM Johannes-Lökke, Im Johannes Lökke.
Kirkebjærg. Mejer 1641 Osterwaing odr Kirchberg Acker
Knudstoft. TM Knudstoft
Krumager.
Kvindelum. Mejer 1641 Quinlum-Moer vnndt Heide, Quinlum weide, Quinlum-Kier,
Quinlum busch vnndt bruch - Støder op til Kvindelum i Bedsted, s.d.
Kær. TM Kier - Agerjord, som tidligere har været eng (Optegnelse i 1930)
Langeng. Mejer 1641 Große Lange Schifft Wischlandt; Jb 1704, U 1772 Langeng; TM
Lang Eng
Lilleeng.
Lille Indtægt. B 1769 Die sogenannte Kleine Einahme
Lillevang. U 1769-70 Kleine Wang
? Lundtved. Jb 1704 Lundtwid; B 1769 Lündtwedt, Heyde so genanndt Lünettwedt.
Lundvæle. Mejer 1641 Lundt-wedell Heide, Lundt-wedell weide - Støder op til Vælager
ndfr.
Maaaholt. Mejer 1641 Maßhall-Heide, Maßhal weide - Støder op til Maasholt i Bedsted,
s. d.
Markskelvad. Mejer 1641 Marckscheideway - Andet navn på Broeng, et stykke eng syd
for Bolbro, se ovfr.
Middagssted. B 1769 die Mittags-Plads, die Mittags Platz - Et lille stykke eng ved skellet
mod Løgumkloster. Se under Middagssted i Løgumkloster flække, 3118
Midtbjærg. Jb 1704 Mittberg
Midtløkke, Enge. TM Midtlökke, Nörre Midtlökke, Midt- lükker
Midtvang. Mejer 1641 Mittwang Acker; Jb 1704 Mitwang; U 1769-70 Mittelst Wang
Munkroj. TM Mongroi.
Nordvestvang. Jb 1704 Nordtwesten Wang; U 1769-70 Nordwest- Wang
Nordøstvang. U 1769-70 Nordostwang
? Nørredrav. (Her?) Mejer 1641 Nordr weide - Et stykke agerjord umiddelbart nordøst
for byen
Nørrehede. Jb 1704 Nordheid, die Nordtheide; TM Norder Heide
Nørrekær. Jb 1704 Norkier
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Nørreløkke, Agerjord. TM Nörrelökke
Nørremark. Jb 1704 Nordmarck; U 1769-70 Daß Norderfeld
Nørretoft. TM Nörretoft
Nørrevang. Jb 1704 Nordwang, Nordtwang
Nørrevej. Mejer 1641 Nortweg
Rakkerkuler. - En lille plet jord, hvor man tidligere begravede selvdøde kreaturer
(Optegnelse fra 1931)
Schwohm. B 1799 Norden Schwolm Haupt Stein
Sig. Mejer 1641 Siegweide - Sig, se indledningen
Skallund. Mejer 1641 Schallundt Acker, Schallund-weide; U 1791 Skallund-Drav Agerjord umiddelbart vest for byen
Skarneng. - Jfr. skarnkær i Seem sogn, 2707 og Skarnseng på Rømø, 3112
Skibelumholm. Mejer 1641 Schiblum Holm - Se under Skibelund i Løgumkloster
Flække, 3118
Skifter. TM Schiften.
Skotdam. B 1769 die schotdam oder Kirchweg - Se under Skotdam i Tønder landsogn,
3101
Skotdam, Øster. B 1769 bis an die oster Schotdam - Se Skotdam i Tønder landsogn,
3101
Skotvej. - Navn på vejen fra Øster Terp til Bovlund. Jysk skotvej
Skovfenner.
Sladkær. Mejer 1641 Schlay-kier wisch mit viell Busch vndt Bruch - Et areal ved skellet
mod Nr. Løgum sogn, Lø herred, og Agerskov sogn, Nr. Rangstrup herred, formodentlig
identisk med Sladkær i Nr. Løgum sogn, 3119. Forleddet er vel et opr. slath og kan derfor
ikke, således som antaget foran under Nr. Løgum sogn være det i sønderjyske stednavne
hyppigt forekommende Slade, der må have opr. -t-. Det er snarere subst. no. slad,
”skråning, fordybning i jorden”, jfr. nyisl. Slödur ”lille fordybning” (Torp NEO).

Det tidligere stuehus til gården Hørgård, Nederballevej 2 tilhørende gårdmand Kurth
Hansen, Øster Terp. Den stråtækte beboelseslænge eksisterer ikke mere, men
indgår i dag i gårdens avisbygninger. Det tidligere til gården tilhørende aftægtshus
indgår i dag i gårdens stuehus. Her i det gamle stuehus boede postbud Christian
Edlef Paulsen (1885-) og hustru Christine Schmidt (1887-) til leje. Mellem sig ses to
børn, den store er nok en barnepige, hvis navn ikke kendes samt sønnen Peter
(1910-). I 1912 flyttede familien Paulsen ind i det lille hus, Visbjergvej 47, som den
samme år havde ladet bygge. I 1918 solgte de huset og flyttede videre til Agerskov.
Billedet er fra Ca. 1912 og er lånt af tidligere gårdmand i Bedsted Iver Gubi.
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Slumpstykke. B 1769 Slumpstückwischen, Westen die Slump- Wischen; U 1769-70
westen die Schlumpstücken; U 1770 die sogenannte Slump Wischen; U 1778 SchlumpStück; TM Slumpstücken - Et stykke lav jord ved Kisbækken, muligvis opr. en
engstrækning, som bønderne har boniteret og udskiftet på slump, dvs. uden sagkyndig
assistance; som parallel til denne anvendelse af subst. slump kan anføres en passus i et
brev 1777 fra amtshuset i Aabenraa til bønderne i nabobyen Gravlund, der på egen hånd
havde boniteret og udskiftet deres jord: ”Hauptsächlich solten und müsten, unserer
Meinung nach, Veste-Besitzer alles eigenmächtige, willkührliche Theilen und SchlumpSchifften nachlassen”. Jfr. slumpstykker i Ballum sogn, 3111
Sorthøj. Mejer 1641 Schwarthuy Acker
Spokær. Mejer 1641 Spokiereng, Spokier-Heide; B 1769 Spokier grün Landt, Spokier
Grüne Stirt - Forleddet kunde måske være subat. glda. spog ”spøgelse”
Stofferkær. Mejer 1641 Stoppelkier wisch, Stoppel-Kier weidë, Stoppelkier Moer; Jb
1704 Stafekier, Staferkier, Stauerkiehr; B 1769 bei Staffelskier; U 1769-70 Stabelskier,
Stabelskier-Wischen; U 1776 süden Stapelskier; TM Stofferkier - Måske opr. samme
navn som Stabelskær i Hostrup sogn, 3131, senere omtydet til mandsnavnet Stoffer
(Christoffer)
Stokholm. TM Stockholm - Et stykke agerjord ved Kisbæk. Subst. jysk stok ”gangbræt
over vandløb”
? Storkær. Mejer 1648 stockier
Storskifte. Jb 1704 Grotschifft; U 1772 aus der Wiese Storschift
? Summigmose. Mejer 1641 Summigmoß Heide
Sunkerdrav. Mejer 1641 Sunckertraff, Sunckerdraff; TM Sinkedrav, Soidedrav - Samme
lokalitet som Sønderdrav ndfr. Muligvis et opr. Sønderkærdrav; jfr. Sunkerdrav i Mårbæk
Sydvestvang. U 1769-70 Südwest Wang
Sydøstvang. U 1769-70 Südostwang
Sønderdrav. TM Sönderdrav
Sønderhede. Mejer 1641 Suder-Heide; Jb 1704 Süder Heide, Süderheide; U 1769-70 in
der Süder Heide
Søndermark. Jb 1704 Sudermarck; TM Söndermark - To forskellige lokaliteter
Søndertoft. TM Söndertoft.
Søndervej. Mejer 1641 Suderweg
? Sørjord. Mejer 1641 Söer Jordt Acker; Jb 1704 Sorge Jord, Sürre Jahr - Agerjord lige
syd for byen
Terperskov. - Adj. Terper, dannet af bynavnet Øster Terp, jfr. bl.a. Terperholm, Nr.
Løgum sogn, 3117. Se BrN GG II § 399 Anm. 4
Tippeskær. U 1791 Tippes-Kier; TM Tibbeskier - Jfr. Tippeshøj i Ballum sogn, 3111
? Tjærepyt. - Tre små stykker lav agerjord ved Bulbro bæk
Tranesnap. Mejer 1641 Transchnap, Transchnap Heide - Fuglenavnet trane
Trekant. B 1769 Triangelswischen. - To forskellige lokaliteter
Treport. TM Treport
Trindholm. Mejer 1641 Trintholmweide - Adj. trind ”rund”
? Tugsee. Mejer 1641 Tugsee
Tværvej. U 1769-70 Norden den quärweg
Tykkeneng. (Her?) B 1769 Peter Jessens dicke Wischen - Ifølge en optegnelse 1931 eng
med et tykt lag græs
Tyrkiet. TM Tyrkiet - Efter gårdnavnet Tyrkiet
Tørvekær. Mejer 1641 Torffkier; B 1769 Torffkier grün Land
Udmose. Mejer 1641 Vth-Moer; Mejer 1648 Uth Moer - Ved skellet mod Nr. Løgum
sogn. Forleddet er adverbiet ud
Waisweide. Mejer 1641 waißweide - Måske et opr. vaseeng, Vasedrav el. lign.
? Vandpyt. B 1769 Wasser Pünt
Vandsted. B 1769 mit die Wasser Stelle
Vestereng. U 1769-70 an sein wester Wisch
Vesterhede. U 1769-70 Die Wester Heide
Vesterløkker. TM Wester Lükker
Vestermark. TM Wester-Mark
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Vestertoft. Jb 1704 Westertofft; TM Wester-Toft
Væle. Mejer 1641 Weel-weide, weel Moer Heide; B 1769 in der oster Wehl, nach der
Wester Wehl
Vælager. Mejer 1641 well-Ack:; Jb 1704 Weltacker; B 1769 Ackerland die Wehl, die
Wehlacker; U 1769-70 Die Wehlackern - Væle „vadested“, se indledningen
østereng. U 1769-70 an sein oster Wisch
Østerløkke. TM Oster-Lökke, Nörre Osterlökke - Agerjord øst for byen
Østerløkker. TM Oster-Lükker - Den østlige del af en engstrækning ved Kisbæk
Østermark. TM Ostermark
Østertoft. Jb 1704 Oster Tofft
Østervang. Mejer 1641 Osterwaing odr Kirchberg Acker
Kilde:
• "Sønderjyske Stednavne", Aabenraa Amtsrådskreds. Bind 4. Udgivet af Stednavneudvalget,
København 1936. Heri 1132o1 Bedsted sogn", side 26-42, afsnit B om naturnavne. Afsnittet om
Bedsted sogn er behandlet og skrevet af cand. mag Anders Bjerrum.
• Oplysning: Til forklaring af alle de i artiklen nævnte forkortelser og litteraturhenvisninger
henvises der til tillægsheftet side 197-200. Ved de ord, hvor der henvises til andre lokaliteters
naturnavne samt de steder, hvor der efter ordene står "se mdl.", henvises der ligeledes til
tillægsheftet side 176-197.
Supplerende bemærkninger:
Aavej. (tilføjelse) Mejer 1641, Ouweg
Arnå. Muligvis afledt af Arndrup Å. (Slogs Herred, bd. 3, side 516)
Barsø. Fra glda Bars eller Barsæ. Navnets betydning er usikker. Barsø-eng ligger på Bedsted Nørremark.
(Løjt sogn, bd. 4, side 170). Se også noten om Basseklint.
Bastholm. Bast synes at betyde kratbevoksning på lavtliggende steder. Bast forekommer som forled i
flere stednavne med efterled som å, holm, holt, kær m.m. dvs. lavtliggende steder. (Rejsby sogn, bd. 3
side 143).
Brokær eller Brojkær. Er muligvis gl. skrivefejl for bredekær. (Ravsted sogn, bd. 3, side 571)
Døjte. Navnet synes at være kommet af plantenavnet dodder (Camelina). Plantenavne anvendes ofte
usammensat som stednavne. (Løgumkloster Flække, bd. 3, side 27)
Ejland. Af subst. ænyda. eiland = øland = ø. På jysk ejland. Almindelig brugt om øerne i vadehavet. Jvf.
innty. eilant

Mathias Knudsens gård, Hellevadvej 13 på Bedsted Mark omkring 1910. På billedet
ses gårdens daværende ejere. Fra venstre Laust Christensen (1879-), datteren
Caroline (1905-), hustruen Maren Nielsen (1879-) med sønnen Jørgen (1910-) på
armen. Damen yderst til højre kendes ikke. Kort tid efter at billedet blev taget flyttede
familien til Agerskov sogn. Billedet er lånt af tidligere gårdmand på Bedsted Mark
August Knudsen.
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Femskareng. Eng nord for Terp. Navnet hentyder til en engstrimmel, der kun har en bredde på 5 skar
med le eller senere selvbinder
Flæk. Navn på et stykke eng. Flæk = plet. (Arrild sogn, bd. 3, side 69). Se også tillæg, side 180
Fælled. Af subst. glda. fællæ = svedjeland. Æ fælt = fællet skov ved svedning. (Klovtoft, bd. 4, side 57).
Se også tillæg side 180
Gammeljord, Gammelmose eller Gammelagre. Skal ifølge forskerne være steder, hvor vikingerne
havde deres bopladser og jorde
Grimkær. Fra mandsnavnet glda. grimi. Navnet er dog her snarere et glda. subst. grimæ = grænsemærke.
(Se Gösta Franzèn i ANF L III, side 302 med tilhørende litteratur). (Højst sogn, bd. 3, side 553)
Grimsten. Grænsesten eller mærke. Se også Grimkær
Guldager. Navnet skyldes, at stedet har været bevokset med gul-blomstrede planter. Muligvis kan det
også stå i forbindelse med jordens frugtbarhed. (Se "Norske Gårdnavne" af O. Rygh, 1897). I nærheden af
Guldager findes også stednavnene Guldmose og Guldpold. (Løgumkloster flække, bd. 3, side 29)
Helled eller Hellet. Kommer af ordet helvede. Ifølge optegnelse skal navnet stamme fra, at engene
tidligere var så fugtige, at høbjærgning var meget vanskeligt (Arrild, bd. 3, side 71). Ordet kan også
betyde indelukke eller fold til omstrejfende kreaturer. (Døstrup, bd. 3, side 417)
Holleklamp. Klamp = klods eller klump i betydningen en forhøjning i terrænet eller som et marknavn i
betydningen lav engstrækning. I Burkal sogn skal der have ligget en gård på en høj ved Grøngrøft med
navnet Holleklamp. (Burkal sogn, bd. 3, side 613)
Hungerløk. Navn for den vestlige del af Terp Vestermark tilhørende gårdmand Jens Dyhrberg.
(Oplysning fra gårdmand Frits Ulrich, 1983)
Klommerhjørne. Fra tysk klummer = stor og gammel kejtet person eller et klodset redskab. Klump sigter
til en ujævn og knoldet jordbund. Fra nty klommer, brugt i sønderjysk i betydningen klomrian eller fra
verbet at klomre = kludre med noget. (Højer flække, bd. 3, side 19 og Mjolden sogn, bd. 3, side 378)
Kosakpøt. Sumpet område nord for Bedsted ved vejen mod Agerskov. Navnet hentyder til sagnet om, at
nogle kosakker en gang skulle være sunket i på dette sted. Se sagnet om Kosakpøt side 149
Krempermærsk. Fra holstensk dialekt. Kremp = krumning. Navnet er hentet fra Krempermarsch i
Holsten. Om betydningen af mærsk, se tillæg. (Brøns sogn, bd. 3, side 164 og 450). Se også placeringen
af Krempermærsk i Bedsted på kortet side 381
Køkkenet. Navn for stedet, hvor gårdmand Svend Holger Hansens gård ligger på Gravlund Mark. Navnet
hentyder til stedets frugtbarhed. (Oplysning fra Svend Holger Hansen 1985)
Laseretfennen. Den vestlige del af gården på Tyrkiets jordtilliggende. Her på dette sted blev i tidligere
tid militærets heste græsset. (Oplysning fra gårdmand Frits Ulrich, 1983)
Middagssted. Et sted, hvor kvæget blev drevet hen midt på dagen. (Løgumkloster flække, bd. 3, side 29)
Oldemorskifter. Oldemor betyder ifølge Vilhelm la Cour nogle jordstykker, der er meget gamle. Jævnfør
det gamle Ribe-håndskrift "Ribe Oldemor". (Emmelev sogn, bd. 3, side 305)
Porseng. På Mejers kort, Posteng = Porseng (Perseng?). Sandsynligvis stammer ordet fra plantenavnet
pors. (Aabenraa, bd. 4, side 24)
Rakkerkule. Et lille trekantet jordstykke nord for Terp ved vejen mod Terp Nørremark. Her blev rakkere
og pestdøde kreaturer tidligere begravet. (Oplysning fra gårdmand Peter Brodersen, Terp, 1983)
Revlager. Rimeligvis stammer ordet fra subst. jy rebel = strimmel. (Rejsby sogn, bd. 3, side 148)
Russerfennen. Markstykke vest for gården tilhørende Svend Holger Hansen, Gravlund Mark. (Oplysning
fra Svend Holger Hansen, 1985)
Skarnkær. Fra subst. skarn = skarn i betydningen ukrudt eller dynd. En anden mulighed er adj skarns =
slet eller dårlig. Fra Terp kendes ordet Skarnseng. (Rømø, bd. 3, side 3 og Seem sogn, side 47)
Skibelund. Forklaringen er usikker. Skib indgår ofte som forled i stednavne, der ligger inde i landet.
Muligvis har stedet sit navn efter, at man har skovet skibstømmer på stedet. (Løgumkloster flække, bd. 3,
side 30)
Skotdam. Fra tysk schutt = grus, skærver eller jordvold. Muligvis er det, det samme ord som i skøtvej. Se
skøtvej eller skotvej
Slumpstykker. Slump = et vist antal ved gæt eller overslag (Ballum, bd.3, side 339)
Svinehoved. Et lille engstykke, hvis (trekantede?) form må have givet anledning til navnet. (Bylderup
sogn, bd. 3, side 607)
Stofferkær. (tilføjelse) Mejer 1641, Stop-Kiereng. Sandsynligvis afledt af Stabelskær, der kommer af
subs. stabel = stolpe eller pæl. Antagelig anvendt om en grænsepæl. (Hostrup sogn, bd. 3, side 538)
Terperholm. En eller anden tilknytning til ordet Terp. (Nr. Løgum sogn, bd. 3, side 462)
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Tippeshøj. Genitiv form af tip = fremstående spids eller tap. Ordet kan muligvis også stamme fra et
mandsnavn. (Ballum sogn, bd. 3, side 340)
Træksted. Der kendes ingen forklaring af ordet ud over udtrykket "Trækstedet på heden". (Løgumkloster
landsogn, bd. 3, side 479)
Tårntoft. Jordstykke i Bedsted by ved skolens sportsanlæg, hvor der i det nordøstlige hjørne er opført en
transformatorstation
Vandrad. Navnet er fundet benyttet over 40 gange i Sønderjylland. Det forekommer ikke i det øvrige
Danmark samt i Sydslesvig og Holsten. Hyppigst optræder det i Lø herred med aftagende tendens i de
omkringliggende herreder. Ordet er i reglen brugt om ringe og dårlig jord langt fra byen. Navnet opfattes
som appellativ, vanraj = dårligt råd. Se Sønderjysk Månedsskrift, 4. årgang, side 159. Denne abstrakte
betydning er dog sikkert ikke oprindelig. Derfor er ordet muligvis af frisisk oprindelse, fra wanreid =
tåbeligt foretagende. (Arrild sogn, bd. 3, side 82)
Vekkelhøj. Sted ved Bedsted Bjerg, hvor en kilde øjensynlig en gang har haft sit udspring. Navnet er
oprindelig væld-kilde, altså et sted, hvor en kilde vældede frem fra jorden

Sagnet om Brudevæle i Terp
I det nordvestlige Øster Terp, et stykke nord for gårdmand Anders Ebsens gård var der tidligere
et mindre tilløb til Kisbæk, og hvor der var meget fugtigt. Et sted ved denne lille bæk var der et
vadested (væle), der blev kaldt Brudevæle, og om navnets oprindelse fortælles, at en gang kom der
et brudepar kørende fra Bovlund i retning mod Løgumkloster. Der var naturligvis den gang ingen
levende hegn eller indhegnede marker, som forhindrede brudeparret i at køre ad denne genvej.
Tåget var det også, og det endte med at brudeparret kørte i et vandhul og druknede. Af den grund
skal stedet have fået navnet "æ Brudevæle".
Kilde:
• Gårdmand Hans Brodersen, Terp Vestermark, i samtale af 25. jan. 1990. Hans Brodersen har hørt sagnet
fra sin far Johs. Brodersen.
• Oplysning: Allerede på Mejers kort over Terp fra 1641 (se side 135) kendes ordet Brudevæle
(Brauthweell). Se også forklaring til ordet væle, i tillæg side 197.

Balters på Sivkro
af Johannes Tonnesen
Blandt de skikkelser, der i førkrigstiden kom til os som fremmede, hørte også Hr. Emil Balters,
en borgmesters søn fra Bonn. Han kom til Bedsted fra det skønne Rhinland med en elegant frue. I
kender vel alle Bedsted? - Herre Gud - Jeg skal ikke sige noget ondt om Bedsted!
Der bor mange missionsfolk. Nogle er tyske, resten er danske, dog har de alle noget tilfælles: De
er alle sammen lige ægte sandjordsbønder, som har deres sager i god eller dårlig orden, arbejder fra
morgen til aften. Om aftenen drikker de gerne kaffe og sludrer. De eneste, der har hvid krave på, er
præsten. Alle siger "du" til hinanden, kun præsten tiltales med det ubehjælpsomme "De".
Hvad ville egentlig Hr. Balters med sin elegante frue i Bedsted. Det har jeg i alle mine levedage
ikke kunnet begribe. Thi flere hundrede tusinder satte han til her i løbet af et par år, uden at en
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eneste blev rigere derved, ja, det skulle da lige være Peter Jacobsen, Hellevad Vandmølle, som
gjorde gode forretninger med ham i hestehandel. Endelig behøver man jo ikke at rejse fra den
smukke Rhin til Arndrup I for at formøble en formue. Men nu var han der altså, denne Hr. Balters.
Regeringen havde købt Broder Ratenburgs gård og Sivkro med en visdom, som ligger skjult for os
andre dødelige, og forenet dem til en kongelig domænegård "Sieverkrug". Sådan stod der på
brevpapiret: "Verwaltung der Königlichen Domnäne Sieverkrug". Brevhovedet så virkeligt smukt
ud. Hr. Balters var ingen vigtigper, ingen junker.
Men hvad kunne det nytte ham alt sammen, når han kom fra Rhinen og medbragte en stor pung
og dertil en elegant frue, når han ikke vidste hvad der var for og bag på en ko Thi her stod han foran
græsarealer af en udstrækning og som han ikke kendte meget til, og når han så sig om, kunne han
ikke få øje på andet end græssende kreaturer, den ene indhegning ved siden af den anden. Og midt i
landsbyen lå mejeriet, som var Bedsted-bøndernes anden økonomiske pol. De vidste helt nøje
besked med, hvad det kom an på, thi der blev betalt efter fedtindhold.
Men Hr. Balters havde studeret landbrug, og nu skulle en kongelig preussisk domæne drives
efter de nyeste videnskabelige resultater, der skulle vise disse tilbagestående sandjordsbønder, hvad
en kongelig preussisk domæneforpagter var for en karl, men alle kneb det ene øje i, når de talte med
Hr. Balters og stadfæstede med et forstående nik hans mange planer, som han forklarede dem.
Engang imellem modsagde de ham, men tilsyneladende forstod han ikke deres tysk.
Således sad vi en gang foran Broder Ratenburgs hus. Hr. Balters talte om de store arealer, der
strakte sig vidt ud øst for Bedsted, og som han nu ville gøre et angreb på. "De har fuldstændig ret,
Hr. Balters", sagde Broder Ratenburg, "om sommeren flyver markerne øst for Sivkro lige ind af
Deres sovekammervinduer". Denne sarkastiske vittighed om sandjordsfygning forstod han ikke.
Hr. Balters gik nu i gang med sit angreb med det formål at lægge de store arealer ud til kornavl.
Kreaturdriften og mælkeproduktionen hos storbønderne holdt han for unyttig. Han skulle nu vise de
primitive bønder hvordan et moderne landbrug ser ud efter de nyeste resultater på Landbohøjskolen
i Bonn-Poppelsdorf. De skulle bare vente og se!
Sandjorden er kalkfattig. Men i Øbening var man gået i gang med det nye mergelforetagende,
der skulle forbedre de kalkfattige jorde milevidt ud i landet. Den ene kommune efter den anden
sluttede sig til interessentselskabet. Helt til Øster Højst blev der lagt skinner. Hr. Balters mergler
alle domænejordens arealer. Han anskaffer sig en traktor, og næppe er mergelen strøet ud, før han
begynder at pløje de store områder, meget dybt, for at det tynde humuslag sammen med
mergelklumperne kan komme godt ned i dybden og flyvesandet op til overfladen Bønderne har god
tid. De kører mergelen ud om efteråret. Hr. Balters rynker på næsen. Herre Gud, de dumme bønder!
De lader mergelen ligge vinteren over og lader den forvitre og opløse sig i både frost- og regnvejr.
Tværs over domænens store arealer lunter amtsbanetoget vaklende af sted. Tavst ser bønderne
til, hvordan traktoren slæber ploven, som roder landet op i over en halv meter. Ingen siger noget.
Kun ansigterne røber lidt af den humor, vi besidder. Det er nok muligt, at en og anden afbryder
stilheden med sætningen: "Mergelen kommer aldrig op igen". Så igen tavshed Engang hørte jeg én
sige: "Har I hørt, at Hr. Balters vil anlægge aspargesplantager! og en anden vendte sig om imod mig
og lo: "Han sparer vel mergel op til sin efterfølger!"
Og således gik det. Hr. Balters' efterfølger plejede igen markerne med sin traktor og i samme
dybde, hvorved mergelen igen kom op til overfladen og forvitrede efter de tilbagestående bønders
metode. Om foråret blev nu store arealer tilsået med havre og en mægtig stor mark umiddelbart ved
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jernbanen med roer. Nu fik de rejsende i toget rigtigt samtalestof, for noget sådant var aldrig set før,
hvad der her blev serveret for deres øjne. En mægtig stor mark med vildtvoksende roer. I
begyndelsen optog man kampen. I ugevis gik hele kolonner af karle og piger med hakker. Når de
var nået til markens ene ende, stod ukrudtet allerede højt igen i den anden. Folk spurgte i fuldt
alvor, hvad det var for et arrangement, og en spøgefugl havde straks en forklaring parat: "Det er nye
brasilianske kartofler".

Luftfoto af Sivkro. Gårdens jordtilliggender ligger samlet ved gården, på
nær et stykke eng længere mod nord i sognet. Jorden ligger overalt fladt og
består af sandmuld på mergel- og grus-underlag. Øverst i venstre hjørne
skimtes fodermesterboligen, der blev opført i 1911 og nedrevet i 1985.
Billedet er taget af Sylvest Jensens flyfoto i midten af 1930-erne. Sivkro ses
fra sydøst.

Til den ventede tid stod der nye selvbindere parat. Hele tre i tal. I de store til dels nye lader
ventede en meget kostbar elevator forgæves på at træde i funktion. Den forblev uvirksom og
indbragte således dårlige renter.
Nord for Bedsted hørte store arealer til domænen, som på grund af engagtige tilstande nu heller
ikke var velegnede til kornavl for en studeret agrar. Der skulle nu være græsningsdrift, hvor meget
så end Hr. Balters strittede imod. Det var nu heller ikke til at forlange, at en studeret landmand i
handel kunne hamle op med vor bondestand. For at blive en god handelsmand hjælper ingen
studeren. Dette område tilhører den kultur, man ikke opnår gennem en generation. Det var derfor
klogt af Hr. Balters, at han overlod handelen med kreaturer til en erfaren og tilforladelig mand.
Ellers var hans penge forduftet endnu hurtigere.
Det med tillidsmanden ved kreaturhandelen var sikkert gået godt, om ikke fruen var kommet
imellem. Fru Balters havde indrettet sig fornemt på Sivkro. Det blev nu betonet ved en dobbeltdør
med elektrisk klokke. Ja, ved Gud, sådan en dobbeltdør er nu noget flot og fornemt noget, ja, og så
en elektrisk klokke. I Bedsted plejede man altid at gå lige ind i huset. Der blev snakket meget om
den dobbeltdør. En vidste at fortælle, at der var blevet ringet på, og så var der kommet en frøken
med kappe over håret og spurgt om hans ønske, og så havde hun holdt en sølvbakke hen mod ham.
Den var tom. Og så havde han spurgt, hvad den skulle koste. Men folk siger jo også så meget.
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En dag kom tillidsmanden kørende, sprang af vognen og ringede på. Den elegante frue kom selv
ud. Da hun hørte, at han ville sælge kreaturer, sagde hun næsvist, at han havde vær så artig, at holde
sig til stalden. Her var der kun indgang for herskaber. Så kørte han bort og kom-aldrig mere.
Med tiden vænnede folk sig til den sælsomme domænedrift. Derfor fortalte de hverandre
allehånde pudsige historier, ved hvilke de højt og helligt forsikrede, at de var sande. En dag havde
én mødt kohyrden fra domænen. Trods det, at denne påstod, at han ikke havde tid, fik han sig dog
en lang hold snak, som det sig hør og bør for en bonde, der har travlt. Under denne samtale fortalte
kohyrden, at han dagen før ikke var kommet til at køre korn ind, fordi han i stedet havde bragt en ko
til tyrs. Derover var Hr. Balters blevet aldeles rasende, for det havde man ikke tid til nu. Om
efteråret, efter høsten kunne man drive alle køer til tyrs sammen.
Fru Balters havde naturligvis fjerkræet under sig. En dag, - var der én, der fortalte Mikkel på
kroen, havde hun ringet til fru Daniel Hinrichsen, hvad hun skulle gøre, da alle hendes kyllinger var
døde. Fru Hinrichsen spurgte så, hvad hun fodrede dem med. Fodrede? spurgte fru Balters, skal
man fodre kyllinger? Jeg troede, de blev ammet af moderen.
Der var især et punkt, som gav befolkningen noget at tænke på. Hr. og fru Balters var katolikker.
Det var nu heller ikke til at forstå. Hvorledes kunne én dog være katolsk? Det var jo omtrent lige så
slemt som at være hedning.
Som medlem af amtsbezirk Hellevad kom en gang Hr. Balters til mig om at holde en
festgudstjeneste på kejserens fødselsdag. Det gjorde jeg alligevel hvert år, og at det denne gang var
Hr. Balters, der bad mig om det, betød intet. Men desto mere irriterede det befolkningen For
missionsfolkene var det ligefrem en anfægtelse. Nu måtte alle tings ende da være nær forestående.
Den øvrige befolkning rystede blot på hovedet.
Det var i året 1914. Verdenskrigen brød ud og Hr. Balters drog med i krigen, som han dog slap
ud af med helbredet i behold. Men som kongelig preussisk domæneforpagter på Sivkro, og som
pioner for tysk kultur blandt de primitive sandjordsbønder i Bedsted var hans tid forbi.

Kilde:
• Johannes Tonnesen, præst i Bedsted 1909-10, derefter præst i Hellevad: "Om Emil Balters på Sivkro",
novelle i det tyske tidsskrift "Nordschleswig" fra 1920-erne. Novellen er oversat af tidligere førstelærer i
Hellevad, Peter Hansen, november 1974.
Oplysninger:
• Emil Balters. Se også artiklen om Sivkro side 481-87.
• Peter Jacobsen (-1936). Ejer af Hellevad Vandmølle fra 1906-35. Broder Ratenburg (1857-). Boede fra
1907 i huset, Sivkrovej 15, som pensioneret gårdmand.
• Mikkel = Mikkel Hybschmann (1849-1941). Kromand i Bedsted.
• Daniel Hinrichsen (1877-). Gårdmand i Terp, og amtsforstander fra 1912-14.
• Kejserens fødselsdag. Wilhelm II (1859-1941) havde fødselsdag den 27. jan. Wilhelm var tysk kejser og
konge af Preussen 1888-1918.
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Helligkilde, offersted eller kirke i Terp?
På side 29 omtalte jeg sagnet om kirkeklokken i Bedsted, der menes at være støbt i Helligdal i
Terp, og i samme forbindelse derfor sandsynligheden for, at der engang i fortiden må have ligget et
helligt offersted eller en helligkilde)på toppen eller ved syd-skråningen af Øster Terp Bjerg. Men
også ud fra den tanke, at området i Terp var centrum i det daværende sogn, bestående af Mårbæk,
Bedsted og Terp.
Sagnet om kirkeklokken var allerede kendt i 1700-tallet af pastor Viborg i Bedsted. Der havde
altså endnu på denne tid været en tradition i overleveringerne om, at der havde foregået noget
vigtigt i Terp i ældgammel tid, men hvordan skal nu dette forstås, for Selve sagnets rigtighed er i
dag beviseligt forkert. Det rigtige er, at klokken er støbt i 1490 i den lille hollandske by Garup.
Hvad er så hemmeligheden?

Udsigt fra Øster Terp Bjergs østlige del mod nord mod Bovlund og Vellerup. Bakkedraget her
øst for forsamlingshuset har ifølge gamle sognekort navne som "Kirkebjerg", "Helligdal" og
"Sorthøj". Disse navne kan sandsynligvis være udtryk for, at sognets oprindelige kirke eller
hedenske offersted i tidlige tider har ligget her i Øster Terp. Foto: H. Haugaard, sept. 1988.

Ved yderligere efterforskning blandt Terps gamle navnestof har jeg nu fået min første antagelse
delvis bekræftet, i det der på Mejers kort over Terp fra 1641 ikke kun læses Helligdalsager, men
også navnene Sorthøj Ager og Kirkebjerg Ager. Alle tre navne er lokaliseret til højdedraget øst for
landsbyen, altså på den højeste del af den ca 3 km 2 store bakkeø.
Ord som Helligdal og Kirkebjerg er tydeligvis af kristenkarakter, hvorimod Sorthøj godt kunne
tyde på at være af hedensk oprindelse. Dog kan det alene for de første to orde skyld være grund nok
til at se nærmere på sagen. Så derfor, udover de 3 navne, at stedet var centrum i det oprindelige
sogn, samt sagnet om klokken, hvad ved vi så ellers, og som yderligere kunne kaste lys over gåden:
1.

Fra det pågældende højdedrag i Terp, kan man tydeligt se til både Bedsted og Mårbæk.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Befolkningstallet i Terp var i før-kristen tid med al sandsynlighed større end både Bedsteds og
Mårbæks.
Også på kortet over Bedsted skrev Johs. Mejer ordet "Kirkebjerg", ved den noget mindre
sandbanke, der før i tiden lå, hvor nu kirkeplantagen ligger. Her vest for denne, lå jo rigtignok
Bedsted kirke siden ca. år 1200.
Endnu i dag udspringer der en lille kilde på bakkedragets syd-skråning i Terp, lidt syd for
gårdmand Anders Schmidts gård.
Der er påvist spor efter i alt 3 bronzealderhøje i det selvsamme område i Terp.
Med muligheden for at der har ligget et kultsted på området, kan landsbynavnet ”Terp” så
også godt være et såkaldt ”Kirke-torp”, der er af betydelig højere alder end man sædvanligvis
forestiller sig.
Landsbynavnet Terp kan også være opstået ud fra ordet ”Terpen”. Dette ord er af hollandsk
oprindelse og er beslægtet med de frisiske ord: werften og warften, der svarer til, hvad man i
Holland kalder terpen = kunstige forhøjninger, de såkaldte værfter, hvorpå man ude i marsken
byggede sine gårde, for på den måde, at sikre sig mod oversvømmelser. Godt nok er Terp
bakkeø ikke kunstig, men sammenligningen er tydelig nok.

Udsnit af Johs. Mejere landsbykort over Terp fra 1641. Øst for landsbyen
ses de 3 vange med navnene Osterwaing odr Kirchberg Acker (Østervang
eller Kirkebjerg-ager), Schwarthuy Acker (Sorthøj Ager) og Helledals
Acker (Helligdals Ager). Ordet Kirchweg, et navn for vejen østpå, behøver
ikke at have noget med ovennævnte navne at gøre.

Konklusion
Spørgsmålet er da, om man på baggrund af ovenstående data er i stand til at danne sig et billede
af de faktiske forhold. - Svaret er nej, men alligevel synes det nu mere sikkert at antyde, at der i
Terp, en gang i fordums tid (hvornår vides ikke) må have ligget en eller anden form for kultsted for
hele området, hvad enten det så blot har været helligkilden, man valfartede til, eller til et hedensk
offersted, som ved overgangen til kristendommen kunne være blevet afløst af en kristen trækirke,
der så i slutningen af 1100-tallet fik en afløser i stenkirken i Bedsted.
Eller viser mon sporene os endnu længere tilbage i tiden, til bronzealderens soldyrkelse.
Overleveringer har ofte vist sig, at kunne holde sig friske igennem mange århundreder.
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Eller kunne der mon alligevel være en sammenhæng mellem den hollandske, fremstillede klokke
og den frisiske indvandring, man ved fandt sted til Vestslesvig i vikingetiden. Kunne der mon have
været en tradition bevaret i befolkningen om dens herkomst, og på den måde medvirket ved
fremskaffelsen af kirkeklokken til Bedsted kirke i slutningen af 1400-tallet? Denne tanke kunne
også fint passe med sagnet om, at klokken var støbt i Helligdal.
Om der er en af ovennævnte forklaringer, der er rigtig, er ikke til at vide, men spændende er
disse teorier. Om der med tiden vil dukke flere oplysninger frem i sagen ved en yderligere forskning
fra professionel side, er måske mulig. Det sidste ord i den sag er nok næppe sagt endnu!

Et kig ind over Bedsted by set fra udkigstårnet ved forsamlingshuset i Øster
Terp en efterårsdag. Midt i billedet skimtes kirketårnet, mens man her på
højdedraget i Terp må formode, at hedenskabets gudealtre har stået. Desuden
har der også været spor af 3 bronzealderhøje på stedet. Yderst til højre ses
noget af gården, Visbjergvej 36, tilhørende gårdmand Anders Schmidt. Gården
er fra 1928, og dens første ejer var Jørgen Hansen Nielsen. Fra starten havde
gården et jordtilliggende på 8,4845 ha. I 1962 overtog Anders Schmidt gården,
der i dag har et tilliggende på 16,9942 ha. Foto: H. Haugaard, sept. 1988.

Kilde:
• Johannes Mejers kort over Bedsted sogn fra 1641.
• Sønderjyllands Historie, bd. 1, skrevet af Knud Jessen, Marius Kristensen og Vilhelm La Cour. 1930.
Side 211-12, 284-87 og 314-17.
• Sønderjyske Stednavne. Udgivet af Stednavneudvalget. Bind 1. 1944. Se også forklaringen af ordet Torp
(Terp) i tillægget side 194-95.

Rentegården i Bedsted Nørrekær
I den nordøstlige del af Bedsted sogn på en del af Sivkros marker ved skellet ind til Hinderup
blev der omkring 1909-10 bygget en såkaldt rentegård. Den første og vistnok eneste forpagter hed
Feddersen.
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Rentegårdslovgivningen blev fra tysk side indledt i 1885 og havde til opgave foruden at fortyske
landsdelen, også et socialt sigte. Den skulle bidrage til en mere rimelig fordeling af
landbrugsjorden. Tanken var en storstilet udstykning af de større ejendomme til mindre brug. Den
var således en forløber for den danske udstykningspolitik efter genforeningen. For at lette købet af
disse rentegårde for kapitalsvage landmænd ville staten yde størstedelen af etableringssummen som
lån mod en lav rente på 3-12- %. Heraf navnet rentegård.
Fra 1906-14 blev der i Nordslesvig opført 344 rentegårde med et samlet jordtilliggende på knap
6700 hektar. Rentegården i Nørrekær havde et jordtilliggende på ca 5 ha, der stammede fra Sivkros
jorde.
Rentegårdens placering så ensomt og så langt fra alfarvej var dog ikke særlig hensigtsmæssig, og
det resulterede da også i, at gården efter kun få års forløb stod tom. Ingen ville åbenbart bo der!
Under krigen 1914-18 husede rentegården polske flygtninge. De var meget fattige. Forældrene
arbejdede på Sivkro, og børnene gik i skole i Klovtoft. En af disse familier hed Müller.
Omkring 1920 blev rentegården jævnet med jorden. Den var da også allerede helt forfalden.

Kilde:
• Erik Strange Petersen: "Foreningen af 5. oktober 1898 - Den nationale jordkamp", artikel i Sønderjysk
Årbog 1972, side 80-146.
• Misse Højer, Klovtoft: Oplysninger om rentegården, feb. 1984.
• Oplysning: Der er i dag ingen spor tilbage af rentegården, bort set fra enkelte murbrokker i området, hvor
gården dengang lå.

