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Forsidebilledet 
 

viser den gamle smedje i Bedsted, der i flere generationer var i Løbner slægtens 
besiddelse. Billedet er fra omkring 1957, hvor smeden da hedder Alfred Løbner. Smedjen 
ligger på hjørnet af Rønnevej og Sivkrovej. Den ældste del til højre, mens tilbygningen til 
venstre er fra ca. 1953. Bag smedjen ligger det tilhørende stuehus i retningen øst vest. I 
bygningens vestlige ende ses to små vinduer, der viser, at smeden også havde en lille stald 
til sit landbrug. Øverst i billedet ses en del af smedetoften. 
Luftfotoet er taget af Sylvest Jensen, Hillerød og er lånt af Johannes Løbner, Askemosen 
9, Aabenraa. 

 
 

Meddelelser 
 

Dette nummer af Bedsted Sogns Historie udkommer 6. sept. 1992, dagen for 
smedemester, Svend Aage Jacobsens 25 års firmajubilæum. I den anledning skal der også 
herfra lyde et tillykke. En del af heftets indhold er derfor helliget hans virksomhed, BE-
LØ samt den oprindelige smedjes historie. 
Det næste hefte, nr 19 forventes at udkomme i november 1993, og det vil bl.a. indeholde 
artikler med kirkeligt indhold, om sognefogederne i sognet samt om sognefogedgården 
(Brodersens gård) i Øster Terp. 
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Guldhalsring fra 400-tallet 
 
 

I 1933 indsendte museumsdirektør C. Lund, Haderslev en funden guldhalsring til 
Nationalmuseet i København for ejeren, handelsmand A. Berthelsen, Over Jerstal. 

Guldhalsringen angives at være fundet ved Bedsted (Øster Terp?), men lå først i mange år i et 
gammelt skab, tilhørende en landmand i Terp, af hvem halsringen blev solgt til A. Berthelsen. 
Guldhalsringen blev straks erklæret for danefæ. Den var af sølvblandet guld fra jernalderen og 
bestod af to svære og glatte stænger, der var haget ind i hinanden. Den var uden ornamenter. 

Metalværdien udgjorde 435 kr. og i dusør udbetaltes 165 kr. Pengene, i alt 600 kr. blev ligeligt 
fordelt mellem finderen i Terp og A. Berthelsen. 

 
 

 
Kraftig og glat guldhalsring fra slutningen af jernalderen, nærmere dateret 400-500. Diameteren er 
15,5 x 14 cm. Vægten: 226 gram. Guldhalsringen er dannet af to trinde stænger med overfaldende 
ender foran og haget ind i hinanden bagtil. Ofte er disse halsringe ornamenteret med 
halvmåneformede stempler og med profilerede ender. Typen er karakteristisk for perioden og 
samtidige med guldhornene fra Gallehus. 
Halsringen var et mandssmykke og blev båret som et værdighedstegn af samfundets førende 
mænd. Et vist indtryk af hvor kostbar ringen er, får man, når en soldat i den romerske hær fik 1 
guldsolidus (ca. 4,47 g guld) pr. måned. Værdien svarede til godt 4 års løn. Guldhalsringen er 
fundet af en landmand i Øster Terp og indsendt i 1933. 
Billedet er hentet fra Nationalmuseets 1. Afdeling, Frederik Holms Kanal 12, København. Ringen 
fra Bedsted har her danefæ nr. 16/33. 
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Nederballes bebyggelse 
 
 

I 1754 skrev præsten Carl Viborg en sognehistorie. Om Terp skrev han bl.a.: ”Denne by består af 
15 boelsmænd. De 11 bor oven på bjerget (Overballe) og de 4 neden for bjerget ved den nordre side 
(Nerballe)”. 

Denne beskrivelse af Nerballes bebyggelse er i god overensstemmelse med Johannes Mejers kort 
fra 1641. Der er blot den forskel, at der i 1641 lå 5 gårde i Nerballe mod 4 gårde i 1754. Der var 
altså ikke sket de helt store ændringer i årene fra 1641-1754. Sammenholdes de to kilder fås 
følgende opstilling: 
 

Nr. Mejer 1641    Viborg 1754 
D.  Thomas Petersen  (2 ottinger)   Gården er ophørt før 1754 
E.  Jeb Thomsen   (2 ottinger)   Schmidt Meyers gård  
F.  Marten Petersen  (2 ottinger)  ”Jacobsens gård” 
G.  Jep Hansen   (2 ottinger)  ”Knuds gård” 
H.  Jeb Reggelsen  (2 ottinger)  Brodersens gård 

 
Nøjagtig 100 år senere, i 1854 fremgår det af et kort over Bedsted sogn (se side 457), at der nu 

kun er 2 gårde tilbage i Nerballe, eller Nederballe som det fremgår af nutidens vejskiltning. De to 
gårde er Schmidt Meyers gård vest for Nederballevej og Brodersens gård øst for Nederballevej. 
 
 

 
Udsnit af Johannes Meyers landsbykort fra 1641. Gårdgruppen D, E, F, G, og H 
var dengang Nerballes bebyggelse. De øvrige huse og gårde i byen kaldtes 
Overballe. Denne bebyggelse lå især langs med Overballevej. Vejen til højre i 
billedet mod Bedsted gik dengang gennem gårdmand Kurth Hansens gårdsplads 
og udmundede i Visbjergvej ved Johannes Møllers gård. Den lodrette vej mellem 
gårdene E og F er Nederballevej. Til højre og parallel med denne gik der dengang 
yderligere en vej til Nerballe mellem gårdene F og G. 

 
 

De to midterste gårde, her kaldet ”Jacobsens gård” og ”Knuds gård” er altså forsvundet i 
perioden fra 1754-1854. 

For at anskueliggøre disse 4 gårde fra 1700-tallet, vil de i det følgende fra vest mod øst blive 
benævnt Schmidt Meyers gård, Jacobsens gård, Knuds gård og Brodersens gård: 
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Udsnit af Øster Terp fra et målebordsblad fra ca. 1924. Som det fremgår af kortet er 
landsbyen delt i Nederballe og Overballe. I Nederballe er der kun 2 gårde tilbage: Hans 
Jürgen Schmidt Meyers gård, mod vest og Oda Brodersens gård mod øst. Tæt øst for 
Meyers gård ses Nederballevej, men også den tidligere parallelvej lidt længere mod øst 
ses tydeligt markeret i terrænet. Yderst til højre ses også den dæmning, der blev opført i 
1916-17 i forbindelse med militærbaneforbindelsen mellem Terp og Branderup. 

 
Schmidt Meyers gård. Nederballevej 3 

I 1641 hed gårdens ejer, Jeb Thomsen, og endnu var gården kun på 2 ottinger. Mere om denne 
gård kan der læses side 139-49. 

 
”Jacobsens gård”.  
Gården kaldes sådan, fordi gårdens ejere gennem flere generationer hed Jacobsen. Allerede i 1700-
tallet blev gården udflyttet til Terp Vestermark, sandsynligvis i forbindelse med Terps udskiftning 
og for derved at give mere plads til de øvrige gårde i Nederballe. 

Jacobsens gård, Vestermarksvej 4 ejes i dag af slægten Lausten. Om denne gård kan der læses 
mere side 603. 
 
”Knuds gård”.  

Denne forsvundne gård blev kaldt sådan, efter dens sidste ejer, Knud Nissen Langkjær. Gården 
skal have ligget tæt ved og vest for sognefoged Brodersens gård. 

Knuds gård var en af de i alt 10 hertugelige gårde i Terp. I 1709 nævnes gården at være 27/32 
plov stor, og som i skatter og afgifter skulle udrede 43 rigsdaler. Selve gården bestod af 15 fag 
stuehus, lo og stald, som var bygget for længe siden. Dertil var der 30 fag lo og stald af nyere dato, i 
temmelig god stand. Udsæden var 6 tønder rug, 3 tdr. og 3 skp byg samt 4 skæpper boghvede. 
Gårdens bestand af dyr udgjorde 7 heste, 9 køer, 1 kirkeko, 2 stk ungkvæg, 7 kalve, 7 stude, 5 får og 
3 svin. 

Gårdens ejer i 1641 hed Jep Hansen. I 1709 hed han Nis Jensen. Han var også sandemand. I 
1732 overtages gården af sønnen Jens Nissen, der ligesom faderen bliver udnævnt til sandemand. 
Efter Jens Nissen fik hans søn Peder Jensen gården, som igen overlod den til sin søn, Hans Pedersen 
i 1791. 

Hans Pedersen blev i 1795 gift ned Ingeborg, en datter af gårdmand i Smedager, Peder Callesen 
og Maren Jensdatter. Kun to år efter brylluppet døde Hans Pedersen, og enken blev i året 1800 gift 
igen med Knud Nissen Langkjær, en søn af gårdmand i Stenderup ved Toftlund, Svend Knudsen og 



 602 

Ellen Nisdatter. Otte år senere afhændede de gården, hvorefter de sandsynligvis forlod sognet. 
Muligvis er de taget tilbage til hans hjemstavn. 

Deres gård i Nederballe blev herefter nedlagt, og jorden for den største dels vedkommende blev 
opkøbt af naboen, gårdmand Franz A. Hinrichsen (1778-1854). 

 
 

 
 

 
Brodersens gård. Nederballevej 4A 

Denne gård er fra gammel tid en af de 4 kongelige gårde i Øster Terp, og som har været i den 
samme slægts besiddelse, i hvert fald helt siden 1600-tallet. Denne gårds historie vil blive nærmere 
uddybet i det næste hefte. 

 
Kilde: 
• Carl Viborg, præst i Bedsted: ”Geographisk-historisk Beskrivelse over Bedsted og tilliggende 

Sognebyer”. 1754. Landsarkivet i Aabenraa: Bedsted Præstearkiv H 1.  
• ”Johannes Mejers kort over det Danske Rige”, udgivet af N. E. Nørlund, 1943. Heri kort over Bedsted 

sogn fra 1641. Bind 3, Aabenraa amt. 
• Peter Brodersen, tidligere gårdmand og sognefoged i Terp: Oplysning i 1983 om, at nabogården i flere 

generationer blev kaldt Knudsgård. 
 
 
 

Laustens gård i Terp 
 

I 1989 overtog Tage Lausten gården, Vestermarksvej 4 i Terp efter sine forældre, Jane og Peter 
Lausten. Gårdens historie på sit nuværende sted går omkring 200 år tilbage. Hvornår helt præcist 
den blev udflyttet vides ikke, men sandsynligvis skete det i forbindelse med udskiftningen i Terp ca. 
1770, men allersenest i 1805. 
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Tidligere lå gården i Nerballe, øst for Nederballevej, og gårdens ejer hed i 1641, Marten 
Petersen. (Se mere herom på side 600-02. Via jordbogen fra 1709 ses, at gårdens besidder nu 
hedder Hans Hansen. Hans gård i Nerballe benævnes da at være 31/32 plov, svarende til en 2-
ottings gård. Gårdens bygninger er på 52 fag. Af disse er 13 fag stuehus, mens resten, 39 fag er 
stald og lo. Alle bygningerne siges, at være i god stand. 
 

 



 604 

Udsæden var i 1709 på 6 tønder 8 skæpper rug, 2 tdr. 4 skp byg samt 6 skp boghvede. Gårdens 
dyrehold bestod af 9 heste, 6 køer, 1 kirkeko, 10 stk kvæg, 9 kalve, 8 okser, 10 får og 6 svin. 

Hans Hansen blev født omkring 1680, og i året 1708 havde han overtaget gården efter 
forældrene. Samme år blev han gift med Rebecca (1672-1754), datter af herredsfoged i Terp, 
Mathias Hansen og Marie Fabricius (c1661-1724). 

 

 
Luftfoto af gårdmand Tage Laustens 4-længede gård på Terp Vestermark. På billedet ses i 
baggrunden stuehuset, der blev opført i 1891. Før den tid lå stuehuset i den østre længe. 
Bygningen til højre er fra 1900, men blev i 1970 udvidet og moderniseret. Her var der 
oprindelig hestestald, derefter svinestald, men er siden 1978 blevet benyttet til kreaturstald. 

Den lange længe nederst i billedet indeholder ladeplads og kostald den yderste del af længen 
mod øst blev tilbygget i 1975. Den smalle østlænge indeholder siloer og garager. Hele vejen 
rundt om gården ses flere gamle og meget store træer. Billedet er taget fra nordvest 15.sept. 
1985 og er lånt af gårdmand Tage Lausten. 

 
 
Også den næste ejer på gården hed Hans Hansen, søn af den forrige ejer. Han blev gift i 1758 

med Kirsten (c1731-1798), en datter af gårdmand i Barsmark i Løjt sogn, Hans Jessen og Lena 
Pedersdatter. I ægteskabet fødtes 3 piger. Rebecca blev gift med inderste, Hans Mortensen i 
Bedsted. Malene døde som spæd og Magdalene døde ugift i Bedsted 55 år gammel i 1819. 

 
Hans Hansen blev også den sidste ejer i slægten på gården. Allerede i 1769 ses han at have 

opgivet gården og benævnes herefter som inderste. Om det så var de nye tider med udskiftning han 
ikke kunne acceptere, eller det var på grund af armod i forbindelse med den kvægpest, der samtidigt 
raserede egnen, er ikke til at vide. 

 
Gårdens næste ejer hed Hans Jørgen Emkensen. Han begyndte som inderste i Bedsted på Hans 

Kæstensens grund, men overtog nu gården i Terp. Foruden at være boelsmand nævnes Emkensen 
også at være hjuler. I 1746 var han blevet gift med Kirsten (c1713-1787), datter af kådner i Bedsted, 
Peder Jørgensen og Inger Andersdatter. Kun få år efter overtagelsen overlader de gården til datteren 
Mette (1747-1809) og svigersønnen, Thomas Jacobsen, der stammede fra Hellevad. 
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Thomas Jacobsen og Mette Hansdatter blev gift i 1766 og drev i de første år et kådnersted i 
Bedsted. Derefter i årene indtil 1776 var de gårdfolk i Arndrup, herefter i Terp. Sandsynligvis er det 
også Thomas Jacobsen, der flytter gården uden for byen til Vestermark. I ægteskabet fødtes 9 børn, 
otte drenge og en pige. Af disse blev det Jacob Thomsen (Jacobsen), der fra 1799 overtog gården. 
Han var gift 2 gange. I 1803 med Mette Marie (1783-1817), datter af gårdmand i Terp, Daniel 
Hinrichsen og Ane Jepsdatter. Af deres 7 børn blev den ældste søn, Daniel Hinrichsen Jacobsen 
(1804-), præst i Vejslev. Mette Marie (1809-) blev gift med gårdmand Hans Beyer i Bredebro. Hans 
Jepsen Jacobsen (1811-1868) blev maler. Han forblev ugift og boede på gården hos sin halvbror, 
Thomas Jacobsen. 

 

 
De skraverede områder på kortet over Øster Terp ejerlav viser gårdmand Thomas Jacobsens 
jordtilliggender i 1873. Arealet udgjorde 76,6598 ha. Øverst i højre hjørne er gården, bd. 1, bl. 7, 
vist i et noget forstørret kortudsnit. Gårdens vestlige længe gik tidligere som kortet viser helt ud 
til vejen, men omkring midt i 1960-erne blev vejen rettet ud, hvorved Vestermarksvej ved Peter 
Laustens gård blev flyttet nogle meter længere mod vest. 

 
 
Anden gang blev Jacob Thomsen (Jacobsen) i 1818 gift med Marie Kirstine Outzen (1790-

1870). De fik 6 børn med hinanden. Af disse overtog Thomas Jacobsen (1820-) gården efter 
forældrene. Andreas (1822-) blev gift med Christine Lorenzen og overtog en gård i Drengsted. 
Martin Peter (1822-), en tvillingebror til Andreas blev gift med Johanne Petersen og blev gårdmand 
i Bedsted. 

 
I 1827 døde gårdmand, Jacob Thomsen Jacobsen efter en ulykke. I kirkebogen skrev præsten i 

forbindelse med dødsfaldet: ”Jacob Jacobsen væltede nogle få dage før sin død med et læs hø, der 
faldt over ham og forslog ham så kraftigt, at han blev draget bevidstløs frem og efter 3 dages forløb, 
i hvilke han led af utålelige smerter og i hvilke hans tilbagevendte bevidsthed af og til forlod ham, 
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døde han ret rolig i en alder af 57 år”. Efter hans død blev hans 20 år yngre enke gift igen i 1836 
med Hans Nicolaj Widding (1797-1881). 

 
 

 
Gårdmand på Terp Vestermark fra 1891-1910, Jacob Thomsen Jacobsen og hustruen 
Gunder Marie Andersen. Jacob Thomsen Jacobsen blev født 24. marts 1866, søn af 
gårdmand i Terp, Thomas Jacobsen (1820-1882) og Maren Sørup (1830-1914). 

Den 27. maj 1891 blev han gift i Branderup med Gunder Marie Andersen, født i Rurup 
17. dec. 1869 og datter af gårdmand i Rurup, Hans Andersen (1831-1901) og Eline 
Jepsen Steens (1836-1910). I ægteskabet fødtes 12 børn: Maren, Thomas, Hans, Hans, 
Eline, Johannes, Ane Marie, Alfred, Martin, Ane, Viggo og Erik. 

Jacob Th. Jacobsen døde i Haderslev 3. nov. 1931. Han blev 65 år. Hustruen Gunder 
Marie blev 70 år, idet hun døde i Haderslev 23. apr. 1940. Billedet er taget af fotograf 
Lund, Haderslev og lånt af købmand i Haderslev, Hans Jacobsen, en sønnesøn af 
ovennævnte. 

 
 
Den næste ejer på gården fra 1853 var sønnen Thomas Jacobsen. Forinden havde han dog først i 

nogle år været ude at tjene, bl.a. i Søderup ved Hjordkær. Her var han under markarbejde i 1844-45 
så heldig at finde en guldstang. Om dette guldfund, se side 610. 

 
I 1850 blev han gift 1. gang med Hanna Sophie (1818-1858), datter af gårdmand i Terp Thomas 

Hansen og Valborg Møller. Hun fødte 2 børn, der begge døde unge, og selv døde hun i 1858 efter 8 
års ægteskab. Året efter i 1859 giftede han sig igen med Maren Sørup (1830-1914). I forbindelse 
med brylluppet lod de sig aftegne og billederne befinder sig stadig i familiens eje, hos købmand i 
Haderslev, Hans Jacobsen, hvorfra de er lånt. (Se side 612). Gården i Terp havde i 1873 et 
jordtilliggende på 76,6598 ha. Om Thomas Jacobsen og hustru, Maren Sørup samt deres børn og 
børnebørn kan der læses mere side 611-15. 

 
I 1891 overtog sønnen, Jacob Thomsen Jacobsen (1866-) gården efter sine forældre. Samme år 

blev han gift med Gunder Marie Andersen. I deres ægteskab fødtes 12 børn: Den ældste, Maren 
(1892-) er forfatteren til efterfølgende artikel. Tre sønner udvandrede til USA. Disse var Thomas 
(1894-), der døde i 1917 af den spanske syge. Alfred (1903-) blev gift med Gudrun Christensen, og 
Martin (1904-) blev gift med Ivo Nedergaard. Hans (1895-) og Ane Marie (1901-) døde som helt 
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små. De øvrige 6 børn var: Hans (1896-) blev gårdmand i Vester Terp og gift med Eline Andersen. 
Eline (1898-) blev i 1922 gift med gårdmand Carl Brodersen i Korup. Johannes (1899-) blev 
gårdmand på Årø og gift med Esther Nissen. Ane (1906-) blev gift med gårdmand Svend Schmidt i 
Øsby. Viggo (1908-) blev købmand i Haderslev og gift med Johanne Petersen og den yngste, Erik 
(1917-) blev manufakturhandler i Christiansfeld og gift med Ella Madsen. 

 
 

 
Til venstre gårdmand i Terp fra 1910-14, Søren Andresen og til højre hans efterfølger på gården 
fra 1920-53, Mathias Hansen. Søren Andresen blev født i Sønder Sejerslev 1. dec. 1884, som 
søn af gårdmand i Sdr. Sejerslev Andreas Sørensen Andresen og Metha Hansen. Omkring 
1910 blev Søren Andresen gift med Christine Sørensen (c1890-). Straks fra starten af 
Verdenskrigen blev Søren Andresen indkaldt og faldt som den første fra Bedsted sogn, den 5. 
sept. 1914. Enken Christine Sørensen klarede i nogle år gården alene med hjælp fra en 
bestyrer og russiske krigsfanger indtil hun omkring 1920 blev gift 2. gang med en fætter til sin 
tidligere mand, Mathias Hansen. 

Mathias Hansen blev født i Svanstrup i Brede sogn, 17. feb. 1889, søn af gårdmand i Svanstrup 
Andreas Christian Hansen og Benedikte Mathiesen. I 1949 flyttede Christine og Mathias 
Hansen til Bredebro og forpagtede først gården til Aksel Iversen fra Bønderby og fra 1953 til 
Jane og Peter Lausten. Mathias Hansen døde 18. feb. 1979. Han blev 90 år gammel. Billederne 
er lånt af Jane og Peter Lausten, Løgumkloster. Det øverste billede er hentet fra Tune 
Landbrugsskoles elevhold fra omkring 1907. 

 
 
I 1910 måtte familien flytte fra gården i Terp. Ifølge datteren, Marens erindringer var årsagen, at 

bedstemoderen havde mistet en masse penge ved at kautionere for en søns køb af ”Hotel Danmark” 
i Aabenraa. Da han senere alligevel gik fallit gik det også ud over barndomshjemmet i Øster Terp. 
Gunder Marie og Jacob Th. Jacobsen flyttede herefter til Højagergård ved Horsens. Også hans mor, 
Maren Sørup flyttede med til Højagergård. Da verdenskrigen brød ud 1. aug. 1914 var familien 
netop samlet i forbindelse med en ferie på Runde Mølle i det daværende Tyskland. Her blev den nu 
83 årige Maren Sørup syg og døde. Det var naturligvis meningen, at hun skulle begraves på Bedsted 
kirkegård, men i al hast blev hun i stedet begravet i Løjt Kirkeby, da det var umuligt at få liget 
transporteret til Bedsted. (Se Nic. C. Nielsens dagbogsoptegnelser, side 52). 

 
Da familien Jacobsen i 1910 nu var flyttet til Højagergård ved Horsens blev gården i Terp i 

stedet overtaget af Søren Andresen og Christine Sørensen. Også 1. Verdenskrig blev Søren 
Andresens skæbne. Han blev straks ved krigens start indkaldt og som den første fra Bedsted sogn 
faldt han på slagmarken 5. sept. 1914, kun 30 år gammel. Enken drev i nogle år gården videre selv 
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ved hjælp af en bestyrer, inden hun i 1920 giftede sig igen 2. gang med Mathias Hansen, der var en 
fætter til hendes tidligere mand. 

 
 

 
Gårdmand i Terp, Vestermarksvej 4, fra 1953-89, Peter Lausten og Jane Jeppesen. Peter 
Lausten blev født i Gærup i Daler sogn, 6. nov. 1925, en søn af gårdmand og 
sognerådsformand i Daler, Karsten Lausten og Kjestine Petersen. Den 11. marts 1953 blev 
Peter Lausten gift med Jane Jeppesen, født i Saltum i nærheden af Brønderslev, 10. juli 
1928, datter af murer i Saltum, Karl Jeppesen og Thora Kunnerup Pedersen. 

Jane og Peter Lausten fik i deres ægteskab 5 børn: Karsten, Thora, Karl, Kristian og Tage. 
Sidstnævnte, Tage Lausten, overtog i 1989 gården, hvorefter Jane og Peter Lausten i 1990 
flyttede til Løgumkloster på aftægt. Billedet er lånt af Jane og Peter Lausten, Åparken i 
Løgumkloster. 

 
 

I 1925 meddeler Mathias Hansen følgende oplysninger om gården til J. Jespersen, i hans bog om 
De Sønderjyske Gårde: Gården ligger på Terp Vestermark, 600 meter nord for landevejen Bedsted - 
Løgumkloster. Bygningerne er af grundmur. Stuehuset har skifertag, mens hestestalden og 
svinestalden er med trimpel og paptag. De øvrige bygninger har stråtag. Gårdens jordtilliggende 
udgør 76,65 ha, hvoraf 49,25 ha er agerland, 25 ha eng og 1 ha gårdsplads og have. Resterende 
arealer udgør 1 ha. 

 
I 1949 gik Christine og Mathias Hansen på aftægt. De flyttede herefter tilbage til deres tidligere 

hjemegn, i Brede sogn. I stedet forpagtede de gården til Aksel Iversen fra Bønderby, en søn af 
landmand i Bønderby, Peter Ingvert Hansen Iversen og Johanne Margrethe Iversen. Her i Terp lærte 
han hustruen, Signe at kende. De blev gift i Bedsted kirke i 1949. Hun var datter af lærer i Terp, 
Edvin Larsen og Sofie Villadsen. I 1953 overtog Signe og Aksel Iversen gården Nørre Busholm i 
Øster Højst sogn, og i stedet kom Peter Lausten fra Gærup til gården i Terp som forpagter. Samme 
år blev han gift med Jane Jeppesen (1928-). 

 
Efter en forpagtningstid på 10 år købte de gården med 50 ha af Christine og Mathias Hansen for 

en pris på 300.000 kr. De resterende 12 ha fik de først lov til at købe i 1979. Prisen for dette stykke 
jord alene var i mellemtiden steget til 350.000 kr. 
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Jane og Peter Lausten har 5 børn: Karsten (1954-) bor i Nørre Hjarup, Thora (1955-) bor i 
Løgumkloster og er her bankassistent i Den Danske Bank. Karl (1959-) bor i Års og er 
landbrugssagkyndig i revisionsfirmaet, Schøbel og Marholt. Kristian (1960-) er gårdmand i Øster 
Snogbæk. Og den yngste, Tage (1962-) overtog som tidligere nævnt gården i Terp i 1989. Han blev 
i 1991 gift med Anne Marie Nissen (1965-), der er en datter af præstegårdsforpagtere, Ingrid og 
Christian Nissen i Lendemark. 

Anne Marie og Tage Lausten har på gården primært slået sig på mælkeproduktion. De har 
således 90 malkekøer af den sortbrogede race.  

 
 

 
Gården, Vestermarksvej 4 i Øster Terp. Billedet er taget inde i gårdspladsen med 
stuehuset fra 1891 i baggrunden. Før den tid lå stuehuset i den 4-længede gårds østside. 
Bygningen til højre er kostalden. Den blev bygget i år 1900 og moderniseret i 1970. Her er 
der i dag plads til 90 malkekøer. Østlængen rummer siloer og garage. Billedet er fra ca. 
1985, og er lånt af Jane og Peter Lausten, Åparken i Løgumkloster. 

 
 
Kilde: 
• Jordbog og Inventarium fra 1709. Amtstuearkivet, nr. 496. Landsarkivet i Aabenraa. 
• Sønder Rangstrup Herreds Skyld- og Panteprotokol. Øster Terp ejerlav, Bedsted sogn, Løgumkloster amt. 

Heri gården, Vestermarksvej 4 i Øster Terp, bd. 1, bl. 7. 
• "Sønderjyske Gårde". Samlet af landbrugskandidat J. Jespersen, Horsens. 1925. Om gården i Terp, side 

320. 
• ”Erindringer om Maren Jacobsen, født Sørup, kaldet bedstemor Maren fra Øster Terp”, nedfældet af 

Maren Christensen, født Jacobsen og Johannes Jacobsen. Haderslev og Årø den 8. sept. 1981. 8 sider. 
Artiklen er lånt af tidligere gårdmand og sognefoged i Terp, Peter Brodersen.  

• Kirkebogsoplysninger fra Bedsted. 
• Jørgen Jacobsen, Porsevej 11, 3450 Allerød: Oplysninger om slægten i brev af aug. 1992. 
• Jane og Peter Lausten, Åparken 3, 6240 Løgumkloster: Oplysninger om gården og familien, i samtale af 

28. dec. 1991. 
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Guldfund i Søderup 
 

I vinteren 1844-45 fandt tjenestekarl Thomas Jacobsen (1820-1882) fra Øster Terp under 
markarbejde en guldstang på Søderup Mark i nærheden af Hjordkær. 

Guldstangen blev indsendt til Kongens Oldtidssamling i København. Stangens guldværdi androg 
i alt 141 rigsdaler og 72 mark. 

Dette beløb, som Thomas Jacobsen fik i findeløn, skænkede han til fattigkollegiet i Bedsted på 
nær 32 rigsdaler, som han gerne selv ville beholde til betaling af noget gæld. 
  
Kilde: 
• Bedsted Præstearkiv: Forskellige korrespondancesager, bind 5, 1717-1912. Angående et oldsagsfund i 

1845. Landsarkivet i Aabenraa. 
• Oplysning: I Søderup lå i den sene vikingetid en kongsgård, og sandsynligvis var det her på gården, at 

kong Svend Estridsen døde ”gammel og mæt af dage”. (H. V. Gregersen: Toldsted ved Hærvejen. 1978, 
side 30). Muligvis er der en forbindelse mellem den fundne guldstang og kongsgården i Søderup. 

 
 
 

Erindringer om Jacobsen-slægten i Terp 
 

I 1981 skrev Maren Jacobsen, Haderslev nogle erindringer om slægten Jacobsen i Øster Terp, og 
især om sin bedstemor, Maren Sørup. Maren Christensen blev født i Terp 28. marts 1892. Hun var 
datter af gårdmand i Terp fra 1891-1910, Jacob Thomsen Jacobsen og Gunder Marie Andersen. Den 
12. maj 1911 blev hun gift med købmand i Hammelev, Jacob Schmidt Christensen (1884-) fra Øster 
Sottrup. Senere flyttede ægteparret til Haderslev hvor J. C. Christensen startede et kornfirma med 
sig selv som direktør. 

Også Maren Christensens bror, Johannes Jacobsen (1899-), der var landmand på Årø gav bidrag 
til erindringerne. Desuden har jeg yderligere tilføjet nogle oplysninger om en anden gren af slægten: 
Om landmand Aksel Jacobsen i Mårbæk. 

Maren og Johannes Jacobsens erindringer er her gengivet nedenfor, dog i en lidt ombearbejdet 
form. De skriver: 

 
”Bedstemor Marens liv blev på mange måder omskifteligt. Hun kom til Terp fra et 

gårdmandshjem i Rurup, hvor hun fødtes 31. okt. 1830, som datter af gårdmand Jens Sørup og 
Marie Enemark. Den 7. maj 1859 blev hun gift med bedstefar, Thomas Jacobsen (1820-1882). 

Bedstemor var hans anden kone. I hans første ægteskab fra 4. maj 1850 med Hanne Sophie 
Møller (1818-1858), en datter af gårdmand i Terp, Thomas Hansen og Valborg Møller fik han to 
børn: Valborg (1851-1870) og Jacob (1853-1855), men de døde begge ret unge. 

 
Året efter hans hustrus død giftede bedstefar sig 2. gang med Maren Sørup. I forbindelse med 

brylluppet blev der udfærdiget to store kultegninger af dem. Bedstemor har en såkaldt konekappe 
på. Disse prægtige billeder ejes nu af min bror Viggos ældste søn, købmand Hans Jacobsen i 
Haderslev. (Se billederne side 612). 

Inden Maren Sørup kom til Terp havde hun som led i sin uddannelse en tid været ansat som 
mejerske på en gård i Hejls. 
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Gårdmand i Terp fra 1853-1882, Thomas Jacobsen og hustruen fra 2. ægteskab Maren Sørup. 
Thomas Jacobsen blev født 28. sept. 1820 som søn af gårdmand i Terp Jacob Thomsen (1770-
1827) og Marie Kirstine Outzen (1790-1870) 

Thomas Jacobsen blev første gang gift 4. maj 1850 med Hanna Sophie Møller, født 6. sept. 1818 
og død 3. jan. 1858, som datter af gårdmand i Terp Thomas Hansen (1784-1855) og Valborg Møller 
(1785-1846). Den 7. maj 1859 giftede Thomas Jacobsen sig 2. gang med Maren Sørup, født i 
Rurup 31. okt. 1830, som datter af gårdmand Jens Sørup og Marie Enemark. Thomas Jacobsen 
døde knap 62 år gammel 29. aug. 1882. Maren Sørup døde godt 83 år gammel 30. juli 1914. 

Billederne er affotograferet efter to store kultegninger, der blev udfærdiget kort efter deres bryllup i 
1859, og som forefindes hos købmand Hans Jacobsen, Haderslev. 

 
 

Mine bedsteforældres gård i Terp var efter forholdene ret stor. Knap 80 ha. Den lå i Terp 
Vestermark, og bestod af gamle bygninger. Min far arvede gården efter dem. Her blev jeg og 10 af 
mine søskende født. Kun min yngste bror, Erik blev født efter, at vi flyttede fra gården i 1910. 

 
Min bedstefar kan jeg ikke fortælle meget om. Han døde da min far kun var 16 år, og min mor 

kom først til Terp i 1891, 9 år efter bedstefars død. I årene efter bedstefars død styrede Maren Sørup 
gården sammen med en bestyrer, som blev kaldt ”Gamle Jacob” fra Korup. 

 
Min far overtog gården i 1891. Samme år blev han gift med mor, Gunde Mari. Hun var en datter 

af gårdmand Hans Andersen og Eline Jepsen Steens i Rurup. I forbindelse med brylluppet blev der 
bygget et helt nyt stuehus med en stor aftægtsstue til bedstemor. Hun var til stor hjælp for min mor, 
for hun havde aldrig været ude at tjene. Mor var ikke særlig god ved vore tjenestepiger. Ofte 
flyttede de hurtigt og derfor havde mor til tider 3 piger, til andre tider, slet ingen. 

 
Bedstemor var meget nøjsom og fordrede ikke meget til sig selv. Hun var meget dygtig, flittig og 

hjælpsom, og en rigtig god støtte for min mor med alle vi børn. Hun kartede uld, spandt og vævede 
strømper i massevis, og sengetæpper, og det til trods for, at hun i mange år havde en dårlig finger, 
men opereres ville hun ikke. Til sidst blev hele armen angrebet, så mor måtte rede bedstemors hår. 
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Mellem mor og bedstemor har jeg aldrig hørt et ondt ord. De skændtes aldrig. I det hele taget hørte 
vi aldrig bedstemor beklage sig. 

 

 
Gårdmand i. Mårbæk fra 1947-1982, Aksel Jacobsen og hustru Signe Boisen. 
Aksel Jacobsen blev født 8. okt. 1910, søn af møller på Runde Mølle, Christian 
Sophus Jacobsen (1872-) og Ewaldine Lausten. 

Den 20. apr. 1940 blev han gift i Branderup med Signe Boisen, født 23. apr. 1919, 
datter af landmand i Branderup, Nicolaj Vidding Boisen (1877-1958) og Magdalene 
Marie Tønder (1878-1961). 

I ægteskabet fødtes 6 børn: Birthe, Nicolaj, Svend Aage, Holger, Gerda og Jytte. 
Aksel Jacobsen døde i aug. 1982, knap 72 år gammel. Herefter blev gården solgt 
og Signe Jacobsen flyttede til Bedsted, hvor hun i dag bor, Birkevej 8. Billedet er 
lånt af smed i Bedsted, Svend Aage Jacobsen. 

 
 
Som nævnt var der i vort nybyggede stuehus indrettet en stor aftægtsstue til bedstemor, men 

efterhånden som søskendeflokken blev større og større måtte bedstemor afgive sin lejlighed til 
soverum til vi børn, og hun flyttede så ind i en lille stue ved køkkenet. Her levede hun, når jeg 
tænker tilbage, et meget trivielt liv. Far sad dog ofte inde og talte med bedstemor. Og min bror, 
Johannes fik fra han var omkring 5 år sin soveplads i samme seng som bedstemor. Hun fortalte ham 
mange ting. Vi børn havde også hver sit bundt af strømper liggende i en af skufferne i hendes gamle 
chatol. 

 
Bedstemor var også meget påpasselig med husdyrene. Jeg kan huske, når et føløg skulle fole, så 

stod hun op om natten for at se om alt var vel. Jeg kan endnu se hvordan køkkenlampen blev tændt, 
og vi fulgtes gennem den lange lo for at se til hoppen. Når det kneb at holde liv i en pattegris blev 
den pakket ned i en gammel strømpe og blev så lagt ind til kakkelovnen for at blive opvarmet. 

 
Bedstefar og bedstemor fik 6 børn. Den ældste, Hanne Sophie døde 7 mdr. gammel. Marie 

Kjestine (1861-), også kaldet Markjestin blev gift med Peter Christian Brodersen (1856-) i Øster 
Terp. Den tredje, Marie (22/9 1863 - 30/7 1946) blev gift med naboens søn, Theodor Petersen 
(1860-). De emigrerede i l878 til Californien. Deres fjerde barn var min far, Jacob. Derefter fulgte 
Jens Nielsen (1869-). Han købte i slutningen af 1880-erne sammen med sin yngre bror, Christian 
Sophus Runde Mølle ved Løjt. Senere købte han Hotel Danmark i Aabenraa, men gik i begyndelsen 
af århundredet fallit sammen med sin hustru, Marie Hansen, hvorefter de også emigrerede til 
Californien. De bosatte sig i San Francisco. Den yngste søn, Christian Sophus (1872-) blev boende 
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på Runde Mølle. Han blev gift med Ewaldine Lausten fra Københoved. Hun var i øvrigt en søster til 
min morbror, Peter Rostgaard Andersens hustru, Bolette Lausten. 

 
Ewaldine og Christian Jacobsen fik i deres ægteskab bl. a. sønnen, Aksel Jacobsen (1910-1982). 

Han vendte tilbage til slægtens hjemstavn i 1947, efter at han først i et par år var bestyrer på en gård 
i Korup og i 5 år forpagter på en gård i Bryde ved Barsmark. 

I 1940 blev Aksel Jacobsen gift med Signe Boisen, født 1919 i Branderup. Sammen købte de i 
1947 en ca. 25 ha stor gård i Mårbæk, Andreasmindevej 3. 

 
 

 
En oversigt over nogle af de personer fra slægten Jacobsen fra Øster Terp, der optræder i 
erindringerne. Forfatterne til erindringerne er Maren Christensen, født Jacobsen (1892-) og Johannes 
Jacobsen (1899-). De har først og fremmest skrevet deres erindringer om, og til ære for deres 
bedstemor, Maren Sørup, (1830-1914). 

 
 

I ægteskabet fødtes 6 børn: Birthe (1940-), hjemmehjælper og gift med vognmand i Bedsted, 
Verner Christensen. Nicolaj (1942-), landmand i Bølå ved Tinglev og gift med Birgit Laasholdt fra 
Agerskov. Svend Aage (1944-), smed i Bedsted og gift i 1968 med Birte Hansen fra Korup. Holger 
(1945-) er ansat i sin brors firma i Bedsted og blev i 1966 gift med Annemarie Møller, født 1948 og 
datter af gårdmand i Terp, Thomas Møller og Hanne Laasholdt. Gerda (1948-), gift med gårdmand i 
Øbening, Knud Petz. Og Jytte (1958-), assistent i Egtved og gift med Ole Hansen”. 
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Som nævnt blev Svend Aage Jacobsen smed i Bedsted. I 1967 købte han sin tidligere læreplads. 
Om Svend Aage Jacobsen, smedjen og om dens udvikling til et moderne auto- og maskinværksted 
kan der læses mere side 630-36. 
 

”Så vidt jeg ved, var det forud blevet bestemt, at far skulle overtage gården. I 1882, det år 
bedstefar døde, var min far på landbrugsskole. Onkel Jens og onkel Christian havde hver fået 
60.000 mark og tante Markjestin og tante Marie hver 40.000 mark, og det var mange penge den 
gang. 

Onkel Jens og onkel Christian købte Runde Mølle i Løjt sogn. Den var en efter dens tids forhold 
stor vandmølle med stort bageri og landbrug. De var begge udlært som møllere, men i midten af 
1890-erne flyttede onkel Jens og tante Marie til Aabenraa, hvor de overtog hotel ”Danmark”. På 
dette tidspunkt var onkel Christian på Runde Mølle endnu ikke gift, så far og mor flyttede til Runde 
Mølle for at hjælpe ham. 

 
I Aabenraa ombyggede Jens Jacobsen hotellet, men forbyggede sig og det kostede ham en masse 

penge. Og disse penge lånte han af bedstemor. Hun skrev under på så mange veksler, at det også 
kom til at koste gården i Terp. I årene 1903-05 var hele familien derfor samlet på hotel Danmark for 
at redde, hvad reddes kunne. På gården hjemme i Terp var der i mellemtiden ansat en bestyrer. Det 
gik heller ikke, da det hele blev meget forsømt. Hotellet blev solgt, og onkel Jens og tante Marie 
rejste til Californien, og vi flyttede igen hjem til Øster Terp. 

Jeg forstår i dag endnu ikke, hvordan bedstemor kunne skrive under på alle de veksler i fars 
navn. For far havde fået gården kvit og frit, men det er aldrig blevet drøftet. Måske havde far 
dengang endnu ikke fået gården overdraget! - Jeg forstår det ikke, for bedstemor var ellers så klog 
på pengesager. 

 
I 1910 var far og mor nødt til at sælge gården i Terp, og i stedet købte de så Højagergård ved 

Horsens. Bedstemor flyttede hele tiden med os, både til hotel Danmark og senere til Højagergård. 
Hun savnede os, men hun følte nok også, at hun var skyld i modgangen, fordi hun havde sat sit 
navn på alle de veksler til onkel Jens. 

Alle bedstemors ting blev flyttet hen til tante Markjestin i Nerballe, da hun rejste op til os. 
Hendes ting så vi aldrig mere. På vores nye gård havde bedstemor også sin egen stue ud mod 
gården. Her kunne hun på sine gamle dage gennem vinduet følge med i arbejdet, for så gammel hun 
end var, fulgte hun godt med i alt. 

Da verdenskrigen startede 1. aug. 1914 var vi netop alle på ferie på Runde Mølle. Her blev 
bedstemor syg og døde den 30. juli. Onkel Christian var straks blevet indkaldt til krigstjeneste, så 
bedstemor blev begravet i al hast på kirkegården i Løjt.” 
 
Kilde: 
• ”Erindringer om Maren Jacobsen, født Sørup, kaldet Bedstemor Maren fra Øster Terp”, nedfældet af 

Maren Christensen, Haderslev og Johannes Jacobsen, Årø. Den 8. sept. 1981. 8 sider. 
• ”Boisen-slægten fra Branderup sogn”. Om Jørgen Mathiesen Boisen og Kristine Schmidt, deres forfædre 

og efterkommere. Sydjysk Slægtsforskning. Vejlevej 57, Kolding. 1978. Heri oplysninger om familien 
Aksel Jacobsen i Mårbæk. 
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Anders Løbners liv og levned 
 

Omkring 1820 kom et par medlemmer af Løbner-slægten til Bedsted sogn. Om den første var 
den tidligere Nustrup-degn, Anders Løbner eller hans dattersøn af samme navn, vides ikke. Måske 
er de kommet til sognet nogenlunde samtidigt. 

Den yngre Anders Løbner blev født 23. juni 1793. Han var søn af gårdmand i Kolsnap, Johannes 
Jessen og Marie Andersdatter Løbner. Den 21. okt. 1821 blev han her i Bedsted kirke gift med 
Sinnet Marie Tøgersen (1793-1844), datter af kådner i Bedsted, Hans Jensen og Hanne 
Pedersdatter. 

 
Anders Løbner blev inderste i Bedsted og i ægteskabet fødtes 5 børn: Johanne Marie (1822-), 

Maria (1823-), Johannes Jessen (1825-), Hans Jensen (1828-) og Peter Thomsen (1831-). Af disse 
børn blev Johannes Jessen Løbner senere smed i Bedsted. (Se mere om ham side 621). 

Anders Løbners morfar, den tidligere degn i Nustrup, Anders Løbner blev født ca. 14. juni 1737 
og må således have været omkring 83 år, da han flyttede til Terp i Bedsted sogn. Hvorfor de netop 
valgte at flytte til Bedsted sogn er heller ikke til at vide, men det er påfaldende, at flere personer i 
disse år er flyttet til Bedsted fra Nustrup. 

 
Da Anders Løbner trods sin høje alder nu var kommet til Bedsted sogn, hvilket langt liv havde 

han da så ikke at se tilbage på! - Han blev født i Farstrup, Vigerslev sogn nordvest for Odense, som 
søn af østindienfarer og senere skrædder, Jacob Løbner og Margrethe Nielsen. Han antages at være 
student fra Odense, men omkring 1764 kan man se, at han købte den tidligere herregård, 
Rækkergård i Hanning sogn, omtrent midtvejs mellem Ringkøbing og Herning, af birkefoged Peder 
Sørensens enke. Herregårdens hartkorn var 13 tønder, 3 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 album. 
Desuden hørte der også en mølle til gården. Den var sat til 6 tønder og 2 fjerdingkar. Prisen for 
gården og møllen var 1900 rigsdaler, og i forbindelse med overtagelsen fik enken 900 rdl i 
kontanter samt en panteobligation på 1000 rdl. Den kontante sum er sandsynligvis kommet fra 
Anders Løbners hustru, der 10 år forinden havde arvet 538 rdl efter sin farmor. 

 
Samme år, den 24. sept. 1764, var Anders Løbner også blevet gift i Harrestruplund i Daubjerg 

sogn med Anna Cathrine Brunow, født i 1736 og datter af forpagter Henrik Hansen Brunow og 
Maren Madsdatter Brøndum. 

I 12 år sad Anders Løbner som proprietær på Rækkergård. inden han i 1777 solgte både gården 
og møllen til Mads Speitzer. I stedet nedsatte Anders Løbner sig som skoleholder i Hanning sogn. I 
alle de år han boede i Hanning havde han sandsynligvis stået på god fod med præstefamilien i 
Hanning/Dejbjerg. Præsten fra 1717-54 hed Jørgen Knudsen Lang. Han var pietistisk indstillet og 
gift med præstedatteren Sophie Paulsdatter fra Stauning, hvorfra netop mange personer i de år 
flyttede til Bedsted sogn, der var en af pietismens store højborge. En datter af præsten i 
Hanning/Dejbjerg, Anna Margrethe Lang (c1720-1798) blev senere gift med præsten i Nustrup, 
Niels Tøxen (1734-1803). 

Man kan gætte på, at også Anders Løbner blev en ivrig pietist, og at det var en af grundene til at 
han senere kom til Nustrup sogn og på sine gamle dage til Bedsted sogn. 
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Inden Anders Løbner kom til Nustrup træffer vi ham først som skoleholder ved Sct. Catharinæ 
skole i Ribe. I 1784 blev han kaldet til sognedegn i Grimstrup sogn nordøst for Esbjerg, hvorfra han 
omkring 1787 flyttede til Nustrup sogn, hvor Anders Løbner blev den gamle degn, Mads Wråes 
efterfølger. 

 
Også præsteembedet blev nybesat i 1787, idet den tidligere præst i Rødding/Skrave Niels Tøxen 

kom til Nustrup. 
Niels Tøxen og degn Anders Løbner var i mange år sandsynligvis gode venner, men tiden var 

efterhånden blevet en anden. Niels Tøxens hustru, Anna Margrethe Lang, som Anders Løbner 
kendte fra tiden i Hanning, døde i 1798 og præsten var nu ikke længere helt tilfreds med sin degn. 

Den 20. nov. 1799 sendte Tøxen en skrivelse til biskoppen i Ribe, hvori han klager over Løbner. 
Præsten havde bedt ham katekisere 1-2 gange om ugen i sognets skoler, men havde kun gjort det et 
par gange og ikke siden. Derudover fremkommer Tøxen med en række andre klager mod degnen og 
slutter sit brev med følgende salve: ”Jeg venter Deres Højædle, Højærværdigheds gunstige bistand 
mod dette fortrædelige, trodsige og onde menneske og bringe degnen til orden i menigheden og mig 
for krænkelse i mit embede, da han ved tingstude indfald og de sædvanlige ondskabsfulde 
degnestreger søger kuns at bringe mig til overilelse”. 

 

 
Billede af en sognedegn i tidens klædedragt, malet i 1702 på Gammelstrup kirkes 
degnestol mellem Viborg og Skive. 

Degnen var sognepræstens medhjælper og skulle bl.a. ringe med klokkerne, bede 
ind- og udgangsbøn, synge for i kirken under gudstjenesterne samt holde 
degnelæsning for sognets børn og unge. Efter loven måtte kun studenter kaldes til 
degneembeder. Lønnen var som oftest ringe. Den bestod af en fri bolig, naturalier 
samt hvad menigheden ville betale for de kirkelige handlinger. Billedet er hentet fra 
Danmarks Historie, bind 9, side 25. Gyldendal og Politikkens forlag. 1990. 

 
 
Men Anders Løbner forsvarer sig overfor biskoppen med næb og klør, således også angående 

katekisationen. Han skriver, at han holdt op med at katekisere, ”da jeg 3-4 gange gik forgæves og 
hverken fandt skoleholder eller børn i skolen”. Han henviser endvidere til, at Danske Lov befaler, at 
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degnen vel skal undervise ungdommen én gang om ugen, men at ”ungdommen skal samles på ét 
sted i sognet - og dog befaler præsten mig, som nu temmelig sanker til alders og er allerede i mit 63. 
år, at jeg skal trække om i sognets skoler tvende gange om ugen, og selv kommer han der meget 
sjældent eller næsten ingensinde med den undskyldning, at han ikke kan tåle den usunde dunst i de 
små og ringe skoler. Men degnen og skoleholderen skal tåle det. Mon ikke disse også er 
mennesker?” 

 
Løbner giver heller ikke præsten noget efter i at udslynge de forfærdeligste injurier. I slutningen 

af sit svar til biskoppen skriver han bl.a.: ”Og da Hr. Tøxen ikke sparer hans foresatte, hverken 
biskop eller provst, hvor vil jeg da tænke på at gå fri, som den allernederste i den klasse, der til 
daglig står så nær i forbindelse med denne trættekære og udsvævende mand, hvis karakter er vidt 
bekendt, ikke alene i det Tørninglenske, men, tror jeg, i hele Ribe amt. - Jeg har nu været i Nustrup 
sogn på 13. år, men i den tid har han næppe været fri for disputer, processer og amtsforhør. Ja 
præsten har endog måttet betale for, at han har givet ørefigener ud, og disse er jeg bange for. Derfor 
holder jeg mig fra denne forvovne mand så meget som muligt!” 

 
I anledning af klagen og svaret til biskoppen af 11. dec. 1799 medsendte Løbner også et 

vidnesbyrd fra 9 sognemænd, hvori de siger, ”at degnen altid har forrettet sit embede, både i og 
udenfor kirken til menighedens fornøjelse, ligesom også hans øvrige opførsel og omgang iblandt os 
har været både anstændigt og uanstødeligt, samt venlig og tjenstagtig imod alle og enhver.” 

Udfaldet af sagen kendes ikke, måske blev sagen stillet lidt i bero, da Løbners hustru, Anna 
Cathrine Brunow kort tid efter døde, 18. feb. 1800, 63 år gammel. 

 
Den 2. dec. 1803 giftede Anders Løbner sig igen i Nustrup kirke med den 36 år yngre Mette 

Marie (1773-), datter af Peter Jessen. Og som degn fortsatte Løbner indtil 1813. Herefter går der 
nogle år, hvor man ikke ved, hvor de opholdt sig, men i 1820 finder vi Anders Løbner boende i 
Landeby ved Løgumkloster. Hans hustru er da død, idet han for tredje gang indgår ægteskab, den 8. 
apr. 1820 i Nr. Løgum kirke med den 51 år yngre høkerdatter fra Gram, Else Jacobsen, født 11. 
marts 1788, datter af Franz Jacobsen og Anne Marie Lund. 

 
Franz Jacobsen var en tid forinden død og hans enke flyttede herefter til Landeby med den 

øvrige familie, hvor hun blev gift 2. gang med gårdmand Hans Jørgen Lausten. 
Kort efter er Anders Løbner med sin unge hustru flyttet videre til Bedsted sogn. Her i Øster Terp 

overtog de et kådnersted, men allerede 2 år senere døde Anders Løbner, den 6. apr. 1822, knap 85 
år gammel. Ved begravelsen i Bedsted den 11. apr. fik han både udtale og ligprædiken. 

 
Året efter gifter enken sig 3. maj 1823 med Christian Jepsen Paulsen, født 5. juli 1796, søn af 

inderste i Terp Jep Christiansen (1766-1817) og Kirsten Andersdatter (1763-1830). 
4 år senere døde Else Sophie Jacobsen godt 39 år gammel den 22. nov. 1827. I dette ægteskab 

fødtes to døtre: Marie Kirstine (1824-) og Johanne Frederikke (1826-), der senere blev gift med 
gårdmand i Terp Mathias Brodersen (1821-1910). 

Chr. Jepsen Paulsen blev nu gift 2. gang 30. nov. 1828 med Kirstine (c1792-1834), datter af 
Mette Marie og Hans Iversen i Skrydstrup. Tre måneder senere den 23. juli 1834 døde Chr. Jepsen 
Paulsen 38 år gammel. Han døde af en gevækst han havde fået på det ene lår, som han 14 dage 
tidligere havde brækket under et fald. 
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Kilde: 
• Otto Fr. Arends: ”Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra reformationen til 1864”. Om præsten Niels 

Tøxen i Nustrup, bd. 2, side 329. 1932. 
• Paul Nedergaard: ”En dansk præste- og sognehistorie”. 1972. Om præsten Jørgen Knudsen Lang i 

Dejbjerg sogn. Ribe stift, bd. 9B, side 615. 
• Steffen Steffensen: ”Nustrup Sogns Historie”. 1971. Side 59-60. Om degnen Anders Løbner. 
• Carl Langholz: Oplysninger om Anders Løbner som skoleholder i Hanning fra samtale af 12. marts 1992. 
• ”Slægten Løbner fra Bedsted sogn”. Om Johannes Jessen Løbner, født 1825, hans forældre og 

efterkommere. Nordisk Slægtsforskning Aps, Skals 1991. Bogen er lånt af Johannes Løbner, Askemosen 
9, Aabenraa. 

Oplysning: 
• Den 4. feb. 1791 fødtes i degneboligen i Nustrup Frederik R. H. Bülow. Hans mor var Henrikke Marie 

Kold, som var en søsterdatter til Anders Løbners hustru, Anne Brunow. Pigen var ”kommet galt af sted” 
og her i Nustrup hos sin onkel og tante tog Frk. Kold ophold. Som far til barnet udlagdes den senere 
generalmajor Frederik R. C. Bülow. - Ligesom sin far gik drengen ind i militæret og blev i 1815 
stabskaptajn og forstander for eksercerskolen i Aalborg. Ved krigsudbruddet i 1848 blev Frederik von 
Bülow chef for 1. Brigade, hvis indsats i 3-års krigens start var fremragende i slagene ved Bov, Slesvig og 
Dybbøl. Bülow blev da også allerede i maj samme år udnævnt til generalmajor og året efter til 
overgeneral og blev således manden bag den geniale plan med at samle hele den danske hær på 19.000 
mand bag Fredericias volde, for herfra at gennemføre det sejrrige udfald mod tyskerne den 6. juli 1849. 
Efter slaget udnævntes Frederik von Bülow til generalløjtnant, men afgik samme år på grund af sygdom. 
Han døde nogle år senere på Sandbjerg Slot ved Alssund den 16. juli 1858 og begravedes på Dybbøl. På 
det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg findes et stort maleri af Bülow til hest, malet af August 
Jerndorff i 1890. (Dansk Biografisk Leksikon, bind 3, side 102-104. 1979.) 

 
 
 

Varsel af kirkeklokken 
 

En aften, det var i året 1929, skulle smed, Alfred Løbner have gæster til aftenkaffe. Blandt de 
inviterede var også et ældre ægtepar, Henriette og Peter Nic. Haugaard fra den vestlige bydel. 

På vejen hen til Løbners hørte de, at smeden åbenbart endnu ikke var færdig i smedjen. Der blev 
hamret, og det lød nøjagtigt som om der blev slået på kirkeklokken. Da de kom nærmere var 
smedjen endda oplyst, men da de lidt senere nåede helt derhen var alt nu mørkt og stille. 

Gæsterne undrede sig naturligvis over så hurtigt smeden var klædt om og klar til at modtage sine 
gæster. Det hele virkede underligt, men mere blev der ikke snakket om det, den aften. 

Nogen tid senere gik Peter Haugaard en tur sammen med sin yngste datter, Henny, og da de 
nærmede sig smedjen, hørte han nøjagtig de samme lyde som hin aften. Nærmest af nysgerrighed 
gik han ind i smedjen, og her så han, hvad han i varslet tidligere havde hørt, at smeden sammen med 
et par klokkespecialister var i færd med at udbedre en skade på den gamle landsbykirkeklokke. Den 
var taget ned fra tårnet da det også i 1929 trængte til at blive restaureret. 
 
Kilde: 
• Henny Sommer Jensen, Hollændervej 22, Frederiksberg: Oplysning fra 1990, om ovennævnte hændelse, 

som hun oplevede den sammen med sin far, Peter Nicolaj Haugaard (1867-1934). 
Oplysning:  
• Johan Wilkens, Bedsted og tidligere smed i Bjerndrup, kan bekræfte, at han som ung smedelærling var i 

Bedsted sammen med sin far, der var smed i Bovlund, for at hjælpe Alfred Løbner med at udbedre skaden 
i kirkeklokken. 
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Løbners smedje i Bedsted 
 
 

En smed var oprindelig en fællesbetegnelse for alle, der arbejdede med eller forarbejdede metal. 
En smed er således det ældst overleverede navn for en metalhåndværker. Hvornår de første 
egentlige smede nedsatte sig i det tidlige landsbysamfund fortaber sig i fortiden, men da man i 
Danmark i jernalderen lærte kunsten at udvinde råjern af myremalm, fik efterhånden hver landsby 
sin smed. Som århundrederne gik og flere og flere redskaber kom til at indeholde en del metal blev 
smeden også mere og mere uundværlig. 

 

 
En ambolt er om noget symbolet eller kendetegnet for en smed. 

 
Landsbysmeden blev derfor velanset og med en vis beundring betragtede man smeden, når han i 

sin smedje nærmest tryllede med råjernet, når han ved hjælp af esse, hammer og ambolt 
bearbejdede og formede det til brugbare ting og redskaber. Inde i smedjen ved essen satte også 
omegnens bønder ofte hinanden stævne. Her var der lunt på en kold vinterdag, og her snakkedes 
nyt. Det var derfor ikke uden grund, at smeden ofte blev anset for at være en klog mand. Indenfor 
landsbykulturen blev smeden derfor også betragtet for præstens modstykke. Hvor præsten tog sig af 
den åndelige side af livet, stod smeden for den verdslige. Jævnfør også flere gamle danske 
folkesagn samt nedenstående gamle rim om smeden og præsten: 
 

Sko, sko min hest! 
Hvem ka´ bedst? 
Det ka´ æ præst! 
Nej, ka´ han ej! 
Det ka´ æ smej! 
Han bo´e ve´ æ synne lej. 

  
Selv med tandproblemer gik man gerne hen til smeden i gamle dage. Han havde de rette tænger, 

hvis der var en genstridig tand, der skulle befries for pine. 
Den første smed man kender i Bedsted sogn hed Jørgen Vind (1672-1732). Han boede i Bedsted, 

og havde også en halvgård ved siden af. I 1700-tallet ses det flere gange, at Bedsted havde to 
smede, ligesom der også samtidigt var en smed i både Terp og i Arndrup. 
 

Smede af Løbner - slægten 

1. Johannes Jessen Løbner   c1855-1896 
2. Eduard Petersen Løbner 1896-1909 
3. Hans Jensen Løbner  1909-1925 
4. Johannes Jessen Løbner  1925-1926 
5. Alfred Andresen Løbner  1926-1966 
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1.  

Omkring midten af 1800-tallet blev et medlem af Løbner slægten smed i Bedsted. Han hed 
Johannes Jessen Løbner, født i Bedsted 3. dec. 1825, søn af inderste, Anders Løbner (1793-1861) 
og Sinnet Marie Tøgersen (1792-1844). Se side 616. 

 
I 1845 fremgår det af en folketællingsliste, at Johannes J. Løbner da er smedemedhjælper hos 

Bedsteds daværende smed og gårdmand, Niels Mathiesen Franzen (1817-1883). I tidsrummet 1850-
1855 flytter Mathiesen Franzen til Bedsted Bjerg til en helt ny gård. Samtidig opgiver han smedjen, 
og noget kunne tyde på, at Johannes Løbner i stedet overtager eller forpagter hans tidligere 
arbejdsplads. 

Den 25. okt. 1876 ses, at Johannes Løbner køber ca. 10 tdr. land af gårdmand, Nicolaj 
Ratenburg. Han låner pengene, i alt 3000 mark af købmand Jørgen Lorenzen i Aabenraa samt 700 
mark af gårdmand Niels Mathiesen Franzen, Bedsted Bjerg. 

Den 16. apr. 1856 blev Johannes Jessen Løbner gift med Anna Marie Petersen, født i Terp, 29. 
juni 1834, datter af gårdmand i Terp, Peter Andreas Petersen (1796-1874) og Anna Dorothea 
Bentzen (1797-1874). I ægteskabet fødtes 8 børn: Anton blev smed i Rejsby. Peter døde 11 år 
gammel af en kirtelsygdom. Cecilie (1861-) blev gift med parcellist, Nicolaj Kümmel i Bedsted. 
Hans Jensen (1864-) og Eduard (1866-) blev begge smede efter faderen. Anne Dorothea blev i 1899 
gift med landmand Hans Mathias Hansen i Draved. Peter blev gift i Rise, men var handicappet af 
tuberkulose. Og den yngste, Marie Kirstine (1874-) blev gift med parcellist i Mårbæk, Paul Jensen 
Poulsen (1868-). 

 
2.  

I 1896 døde Johannes Løbner pludseligt af et hjerteslag. Han blev 70 år gammel. Af børnene 
blev det først Eduard Petersen Løbner, der overtog forældrenes smedje. Han fødtes 26. okt. 1866 og 
lærte som ung smedefaget hos sin far. I 1890-91 var han på en beslagskole i Hamborg, hvilket var 
påkrævet efter en ny tysk lov, men også nødvendigt, hvis han engang ville være selvstændig smed. 
 

 
En gammel landsbysmedje, men hvor, vides ikke. Billedet har siddet på et 
lykønskningstelegram i Bedsted i 1954. 
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I 1891 blev Eduard Løbner gift med skænkjomfru i Bedsted Kro, Caroline Brink. Samme år 
flyttede de ind i nabohuset (Sivkrovej 11), der ejedes af daværende maler, Broder Peter Schmidts 
enke, Jette Marie Andersen (1838-). Huset havde i 1890 været udsat for en brand, som følge af et 
lynnedslag ved middagstid. Bygmester Homilius i Løgumkloster genopbyggede huset og det 
kostede 2800 mark. 

Til stedet hørte lidt landbrug, og ved siden af kørte han rundt med brødvognen for bager Petersen 
i Bedsted og ellers gik han ud for at hjælpe andre mindre landbrugere, som ingen heste havde. 

Ved faderens død i 1896 overtog Eduard Løbner nu smedjen og han drev den indtil 1909, hvor 
den da solgtes til broderen, Hans Jensen Løbner. I stedet flyttede Eduard Løbner med familien til 
Fogderup, hvor han overtog en gård på ca. 50 tønder land. 

 
I 1924 flyttede de til Alslev Kro, til et hus, som Eduard Løbner udvidede med en smedje. En dag 

var han under en jagt så uheldig at falde, hvorved han beskadigede sin ene albue, og da han ikke 
ville på sygehuset, blev armen efterhånden stiv. Da han således ikke længere var arbejdsduelig blev 
smedjen og huset i Alslev Kro afhændet ved en tvangsauktion, og i 1928 flyttede han og hustruen til 
Bedsted, hvor de tog ophold hos sønnen og svigerdatteren, Alfred og Anne Løbner. 

Nogle år senere, i 1932, flyttede de til et aftægtshus tilhørende gårdmand, Hans Jessen Hansen. 
Her havde Eduard Løbner et lille værksted, hvor han lavede grydeskeer, spadserestokke og 
brødknive. Den 30. marts 1947 døde Caroline, 80 år gammel. Omkring 1951 flyttede den nu 85 
årige Eduard Løbner tilbage til Anne og Alfred Løbner, hvor han levede sine sidste år. Han døde 
her hos dem, den 28. aug. 1953. 

 

 
Smed i Bedsted fra 1896-1909, Eduard Petersen Løbner og hustru Caroline Jensine 
Brink. Eduard Løbner blev født i Bedsted 26. okt. 1866, søn af smed i Bedsted, 
Johannes Jessen Løbner (1825-1896) og Anne Marie Petersen (1834-1908). Den 30. 
maj 1891 blev Eduard P. Løbner gift i Bedsted kirke med Caroline Jensine Brink, født i 
Skibelund 23. okt. 1866, og datter af indsidder Peter Nielsen Brink og Marie Jensen 
Frank. I ægteskabet fødtes i alt 11 børn: Peter Nielsen, Johannes Jensen, Anton 
Marius, Martin Jensen, Christian Jensen, Anne Marie, Alfred Andresen, der senere 
vendte tilbage for at overtage slægtens smedje, Nicolaj, Marie Jensine, Margrethe og 
Anders. Caroline J. Brink døde 30. marts 1947. Hun blev 80 år gammel. Eduard 
Løbner blev 86 år. Han døde i Bedsted 28. aug. 1953. Billedet er hentet fra bogen om 
slægten Løbner, der udkom i 1991. 

 
I ægteskabet fødtes 11 børn. Af disse var ikke færre end 5 sønner med i verdenskrigen. Deres far 

vandrede ofte i de år hvileløst rundt om huset, så han derved fik lavet sig en sti. Peter (1891-) faldt 
og Johannes (1893-) blev meldt savnet, da forældrenes sidste brev til ham kom retur med 
påtegningen: ”Vermisst”. Trods det håbede hans mor helt indtil sin død, at han nok skulle vende 
hjem. Den tredje var Anton (1895-). Han var bager i Vamdrup og blev i 1929 gift med Christiane 
Christiansen fra Jels. Martin (1896-) blev landmand i Øster Højst, og døde her i 1964. Han var gift, 
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først med Nicoline Petersen, og efter hendes død med Tora Marie Struck. Christian (1898-) døde 22 
år gammel af en kronisk nyresygdom. Anne Marie (1900-) var sypige og døde ugift i 1985. Alfred 
(1902-) blev smed i Bedsted. Se mere om ham senere. Nicolaj (1903-) døde 10 år gammel i 
Fogderup. Marie (1905-) døde 22 år gammel af kirtelsyge i Løgumkloster. Margrethe (1906-) blev 
gift med Richard Reinecke og bosatte sig i Tyskland. Og Anders (1907-), der var den yngste, blev i 
1935 gift i Daler med Lutsie Christensen. 

 

 
Hans Jensen Løbners smedjeværksted i Bedsted. Selv står den aldrende smed yderst til 
venstre foran en nyistandsat kastenvogn. I højre side ses en yngre smedemedhjælper, en 
lærling eller muligvis er det smedens søn, Johannes, der i 1925 overtog smedjen efter 
faderen. Han står ved bager Chr. Petersens brødvogn. De to børn på det skrå lad er ikke 
identificerede. Selve smedjen er på dette tidspunkt meget forfalden. Taget er belagt med 
pander. Bag ved smedjen skimtes stuehuset, der er med stråtag. Billedet er fra omkring 1915 
og lånt af den senere smed Alfred Løbner. 

 
3.  

Da Eduard Løbner i 1909 solgte smedjen, var det hans bror, Hans Jensen Løbner, der overtog 
den. Hermed forblev den gamle landsbysmedje i slægtens besiddelse. Hans Jensen Løbner blev født 
4. apr. 1864, og den 15. nov. 1889 blev han gift med Anne Kirstine Schmidt, der var en datter af 
fruentimmer, Regine Dorothea og udlagt barnefar, Hans Peter Schmidt i Stepping. 

Inden de flyttede ind i smedehuset boede de også, ligesom broderen, Eduard, i årene 1896-1909 i 
huset, Sivkrovej 11. I 1919 døde hustruen, Anne Kirstine, 55 år gammel, og efter et par års forløb 
giftede smeden sig 2. gang, den 2. marts 1922 hos sognefogeden i Terp (gift i kirken 21. apr. 1922) 
med Cathrine Callesen, født i Bjolderup 1. jan. 1881. 

I Hans Jensen Løbners to ægteskaber fødtes i alt 10 børn: 9 i første og 1 i andet. Disse var: Anne 
Marie (1890-), død 15 år gammel i 1905. Johannes (1891-). Han døde dagen efter fødslen. Regine 
Dorthea (1893-1979). Hun blev i 1917 gift i Bedsted med sakse- og knivefabrikant i Solingen, Paul 
Schildmann. Petra (1894-), gift med blikkenslager i Haderslev, Thomas Quiel. Johanne (1898-) 
døde godt en måned gammel. Johanne Jessine (1899-) blev gift med brændselshandler i Fredericia, 
Valdemar Martinsen. Johannes (1902-) efterfulgte sin far som smed. Christine Marie (1904-), gift 
med DSB-arbejder i Sønderborg, Johan Nielsen. Anne Marie (1906-1968) blev gift med 
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kunstsmedemester i Kolding, Johan Olaus Christensen. Og til sidst Hans Jensen (1922-). Han blev i 
1951 gift i Sdr. Vilstrup med Annelise Hadberg og bosatte sig i Fogderup. Af deres tre børn skal her 
nævnes Thyge Løbner (1952-) der i en årrække var fast mand på Bedsteds fodboldhold. 

Hans Jensen Løbner døde 14. juli 1930 og hustruen fra andet ægteskab, Cathrine Callesen døde 
29. apr. 1950. 
 

 
Smed i Bedsted fra 1909-1925, Hans Jensen Løbner og hustru Anne Kirstine Schmidt med 6 af deres i alt 9 
børn. Hans J. Løbner blev født i Bedsted 4. apr. 1864, søn af smed i Bedsted Johannes Jessen Løbner 
(1825-1896) og Anne Marie Petersen (1834-1908). 

Den 15. nov. 1889 blev Hans J. Løbner gift med Anne Kirstine Schmidt, født i Bjerndrup ved Haderslev 16. 
okt. 1864, datter af Regine Dorothea og Hans Peter Schmidt i Stepping. På billedet ses smeden stående i 
midten med hustruen foran sig. Deres børn er fra venstre: Christine Marie, Johannes, der overtog smedjen 
efter sin far i 1925. Anne Marie, hvis datter Annelise bor i Kolding og er gift med Ove Hagedorn. Bag bordet 
ses Johanne Jessine, Petra og yderst Regine (siddende). Tre børn døde som små og er derfor ikke med på 
billedet. Den 31. dec. 1919 døde Anne Kirstine Schmidt i en alder af 55 år. Den 21. apr 1922 giftede smeden 
sig anden gang med Cathrine Margrethe Callesen (1/1 1881- 29/4 1950), en datter af Hans Callesen og 
Cathrine Paulsen i Vollerup, samt enke efter landmand og skomager i Bedsted, Thomas Lauridsen Sølbeck. 

Smeden, Hans Jensen Løbner døde 14. juli 1930. Han blev 66 år gammel. Billedet er taget ca. 1911 foran 
stuehusets hoveddør, og er lånt af Annelise og Ove Hagedorn, Humlevænget 34, Kolding. 

 
4.  

Hans Jensen Løbners søn, Johannes Jessen Løbner overtog som før nævnt i 1925 smedjen, men 
måtte allerede året efter i 1926 opgive at drive den videre. Først flyttede han og hustruen herefter til 
Kolding, hvor han nedsatte sig som smed med speciale i fremstilling af hestesko. Herfra videre til 
Trellesande, hvor han kun var en kort tid inden han i 1945 nedsatte sig i Halling ved Gylling. Han 
var her så uheldig, at han under arbejdet med at reparere en roemaskine mistede 3 fingre, så han 
herefter måtte opgive sit erhverv. De flyttede herefter til Horsens, hvor han slog sig på handel med 
flaskegas. Her blev de boende resten af deres dage. Johannes Løbner døde 29. apr. 1960. Hustruen, 
Meta Marie Hansen døde 5 år senere i dec. 1965. De havde ingen børn. 
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Bryllupsbillede af smed i Bedsted, Johannes Jessen Løbner og Meta Marie 
Hansen. De blev gift i Bedsted kirke 14. nov. 1925. Johannes Løbner blev født 
6. feb. 1902 og søn af smed i Bedsted Hans Jensen Løbner (1864-1930) og 
Anne Kirstine Schmidt (1864-1919). 

Meta Marie Hansen var tjenestepige i Bedsted, men blev født i Vejle 18. sept. 
1898, datter af bagermester i Vejle Martin Ludvig Hansen og Karen Bertelsen. 
Billedet er lånt af Annelise og Ove Hagedorn, Humlevænget 34, Kolding. 

 
5.  

Da Johannes Løbner i 1926 opgav smedjen i Bedsted blev det nu i stedet hans fætter, Alfred 
Andresen Løbner, der fortsatte smededynastiet. Alfred Løbner blev født i Bedsted 14. okt. 1902. 
Efter sin konfirmation i 1917 tjente han først ved landbruget forskellige steder i omegnen. Som 19-
årig kom han i smedelære hos Thomas Højer i Fogderup. Thomas Højer var i øvrigt selv blevet 
udlært hos Alfreds far. Da Alfred Løbner havde udstået to år af læretiden gik Thomas Højer 
konkurs, og Alfred måtte da afslutte sin læretid hjemme hos sin far i Alslev Kro. 

Den 13. juni 1926 købte Alfred Løbner på tvangsauktion slægtens smedje for 8.000 kr. Til 
smedjen hørte også toften nordfor, der tit blev kaldt ”en kos græs” på i alt 1,8133 ha. Samme år blev 
han gift i Øster Højst kirke med Anne Petersen fra Vester Højst. 

 
Arbejdet i smedjen bestod i helt almindeligt landsbysmedearbejde, såsom skoning af heste, 

fremstilling af plovskær og landbrugsvogne, reparation af samme samt andre landbrugsredskaber, 
slibning af leer og selvbinderknive, udskiftning af brækkede skafter på forke, skovle m.m. 

I 1930-erne mærkede Alfred Løbner tydeligt den økonomiske mathed hos byens bønder, idet de 
ikke havde noget at betale med. Derfor blev der i disse år gjort lidt ekstra ud af det lille landbrug. 
En tid havde Alfred Løbner således 4 køer, nogle få svin samt høns gående i baghaven, til 
opretholdelse af en vis grad af selvforsyning. 
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Efterhånden som tiderne igen bedredes udvidede Løbner sin virksomhed til også at omfatte 
installation af centralvarmefyr og vandrør i forbindelse med oprettelsen af Bedsted Lø Vandværk i 
1939. I øvrigt var Alfred Løbner formand for vandværket i årene 1946-65. Efter besættelsen blev 
også arbejde med større landbrugsmaskiner, som en følge af mekaniseringen, et helt nyt 
arbejdsområde. 

I midten af 1950-erne var tiderne bedret så meget, at Løbner udvidede smedjen med en 
tilbygning mod vest, så han nu også kunne få de store landbrugsmaskiner og traktorer indenfor til 
reparation. Også smøring af biler påtog han sig, men det var dog kun i de år, hvor han fik en 
mekanikeruddannet søn hjem som medhjælp. Mens Alfred Løbner stadigvæk var den, der tog sig af 
det såkaldte gammeldags smedearbejde, blev det nu sønnen Peter, der begyndte med service og 
småreparationer på traktorer og biler. Efter nogle få års forløb besluttede Peter Løbner sig for ikke 
at ville overtage virksomheden efter sin far. 

 

 
Smedjen i Bedsted på hjørnet af Sivkrovej og Rønnevej i årene omkring 1926. Smedjen er nu 
pænt hvidkalket og med zinktag. Hovedindgangen til smedjen foregik gennem porten fra 
Rønnevej. Bag ved smedjen ses stuehuset med åbenindgangsdør mod syd. Døren blev 
senere tilmuret. 

Foran smedjen ses fra venstre Iver Gubi med hvid skjorte og hat. Foran ham står drengen 
Jens Lund. Dernæst russeren Sonny og tre drenge, der ikke er identificeret. Damen med det 
store forklæde er Theoline Andersen (skomager Anders Andersens hustru), smeden 
Johannes Jessen Løbner, og yderst til højre Iver Gubis daværende husbestyrerinde Cathrine 
Lassen. Billedet er lånt af Iver Gubi, Bedsted. 

 
 

Anne og Alfred Løbner fik i deres ægteskab 5 børn: Den ældste søn, Eduard (1928-) blev i 1965 
gift i Skarrild med Johanne Kathrine Jespersen. De bor i Lemvig, hvor Eduard havde arbejde ved 
arbejdsformidlingen. Han var i øvrigt som 6-årig så uheldig, at hugge sig selv i benet med en økse. 
Såret forværredes så meget, at man til sidst var nødsaget til at amputere benet. Hanne (1930-) blev i 
1950 gift med skrædder og manufakturhandler, Anders Tønder. De bosatte sig i Skrydstrup. For 
nogle år siden blev hun enke. Hun har i mange år virket som organist, først ved Skrydstrup kirke, og 
siden 1984 ved Vedsted kirke. 
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Den tredje af børnene er Peter (1932-). Han blev i 1963 gift i Herning med Birgit Johannesen. 
Peter Løbner var i de unge år bilsælger i forskellige firmaer, men fra 1971 blev han 
brugtvognsforhandler i Snejbjerg, hvor de også er bosat. Johannes (1937-) blev i 1968 gift i Nørre 
Løgum kirke med Annelene Jørgensen. De bor i Aabenraa, hvor Johannes siden 1956 har været 
disponent i isenkramforretningen: ”Johs. Paulsen”. Udover disse fire børn fødtes også datteren, Line 
(1946-), men hun døde godt et halvt år gammel. 

 

 
Smed i Bedsted fra 1926-66, Alfred Andresen Løbner og hustruen Anne Petersen. Alfred 
Løbner blev født i Bedsted 14. okt. 1902, søn af smed i Bedsted og senere i Fogderup, 
Eduard Løbner og Caroline Jensine Brink. Den 24. okt. 1926 blev Alfred Løbner gift i 
Øster Højst med Anne Petersen, født 31. marts 1902 i. Vester Højst, datter af landmand 
Hans Peter Petersen og Hanne Cathrine Damgaard. 

I ægteskabet fødtes 5 børn: Eduard, Hanne, Peter, Johannes og Line. Alfred Løbner blev 
88 år. Han døde 9. dec. 1990. Hustruen Anne Petersen blev 81 år. Hun døde 19. apr. 
1983. Billedet er lånt af Johannes Løbner, Aabenraa. 

 
 

 
Alfred Løbners smedje ved hovedgaden i Bedsted i midten af 1950-erne. På hjørnet af 
Rønnevej og Sivkrovej ses til højre den gamle smedje med en nyere tilbygning fra ca. 
1954 mod vest. Den nye bygning fik 4 vinduer til vejen samt en port. På taget anvendtes 
eternit. Bagved ses stuehuset med kvist og stråtag. Bag de to vinduer til højre for kvisten 
var der indrettet aftægtsstue til den gamle generation. I den modsatte ende af bygningen 
var der lidt stald til bl.a. 4 køer, nogle svin og høns. Yderst til højre ses en del af huset 
hvor Carl Hansen boede. øverst i billedet skimtes inde mellem træerne den tidligere 
herredsfogedgård, hvor gårdmand Iver Gubi boede. Luftfotoet er lånt af Alfred Løbner. 
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Da ingen af børnene således ville overtage forældrenes smedje, valgte Alfred Løbner derfor at 
sælge virksomheden fra 1. jan. 1966. Det blev først Ove Møller, der købte den. Han var en søn af 
korn- og foderstofforhandler i Bedsted, Johan Møller og Frida Bødevadt. Han fik dog ikke rigtig 
gang i firmaet, inden han overlod det til en mand fra Horns ved navn, Christiansen. Heller ikke han 
fik gang i smedjen, hvorefter handlen gik tilbage. Ove Møller videresolgte nu smedjen 6. sept. 1967 
til Alfred Løbners tidligere lærling, Svend Aage Jacobsen fra Mårbæk. Om ham og hans smedje, 
der efterhånden udviklede sig til et moderne auto-, smede- og maskinværksted kan der læses mere i 
den efterfølgende artikel. 

 
Kilde: 
• ”Slægten Løbner fra Bedsted sogn”. Om Johannes Jessen Løbner, født 1825, hans forfædre og 

efterkommere. Nordisk Slægtsforskning Aps. Skals 1991. Bogen er lånt af Johannes Løbner, Aabenraa. 
• Annelene og Johannes Løbner, Aabenraa: Lån af billeder samt oplysninger i brev af 8. apr. 1992. 
• Annelise og Ove Hagedorn, Kolding: Oplysninger om slægten, maj 1992.  
 
 

 
 

BE-LØ 
 

Den 6. sept. 1967 købte Svend Aage Jacobsen sin gamle læreplads i Bedsted af Ove Møller for 
65.000 kr. Smedjen havde ellers i mere end 100 år tilhørt slægten Løbner, men året forinden i 1966 
havde Alfred Løbner solgt den til Ove Møller. Han havde imidlertid kun smedjen en kort tid inden 
han overlod den til en mand ved navn Christiansen fra Horns. Heller ikke han fik gang i 
forretningen inden han lod handlen gå tilbage. Kort efter blev det så Svend Aage Jacobsen, der 
købte smedjen. 

 

 
Smedemester Svend Aage Jacobsens auto- og smedeværksted omkring 1970. En helt fly 
værkstedsbygning, der skimtes i baggrunden, er lige blevet opført og taget i brug, og rundt 
omkring den gamle smedje står der flere moderne landbrugsmaskiner og flaskegas. 
Bygningen rummer herefter alene lager, kontor og frokoststue. Firmaets adresse er Sivkrovej 
9, mens den private adresse er beliggende, Rønnevej l A. Billedet er lånt af smed, Svend 
Aage Jacobsen. 
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Svend Aage Jacobsen er født i Løjt Kirkeby 21. jan. 1944, og søn af landmand i Mårbæk, Aksel 
Jacobsen og Signe Boisen (se side 613). Den 1. jan. 1959 kom han i lære hos den daværende smed, 
Alfred Løbner, og den 1. maj 1963 fik han sit svendebrev som vogn- og beslagsmed. I årsløn fik 
han således det første år 150 kr. samt fri kost og logi, hvilket blev vurderet til 3 kr. om dagen. 

Som udlært smed var Svend Aage Jacobsen først et år ved militærpolitiet inden han blev ansat 
ved forskellige firmaer i omegnen: Hans Holm i Tinglev, Holger Petersen i Klovtoft og Ove Hansen 
i Bedsted. Ved siden af udbyggede han også sin uddannelse med andet end traditionelt 
smedearbejde. Han var derfor godt rustet da muligheden for at købe sin gamle læreplads opstod i 
1967. 

 

 
Samme firma blot 11 år senere. Det store kompleks af bygninger udgør "Bedsted Lø, auto-, smede- og 
maskinværksted Aps". Siden 1969 er automobilværkstedet blevet udvidet nogle meter mod vest. Et stort 
maskinværksted blev i 1976 bygget på det sted, hvor det tidligere stuehus lå. I stedet blev et nyt stuehus 
bygget længere nordpå i smedetoften. Yderst til højre opførtes i 1978 en stor og rummelig lager- og 
udstillingshal. Billedet er taget af Kastrup Luftfoto 1. juli 1981, og er lånt af smedemester, Svend Aage 
Jacobsen. 

 
Året efter den 11. apr. 1968 blev Svend Aage Jacobsen gift i Bedsted kirke med Birte Hansen, en 

datter af gårdmand i Korup, Peter Hansen og Meta Christine Møller. 
Allerede fra starten var Svend Aage Jacobsen indstillet på at gøre den gamle smedje til en mere 

moderne virksomhed. Det blev derfor straks nødvendigt at udvide med et større automobil- og 
smedeværksted. Det skete i 1969 og hermed var der skabt gode forudsætninger for at gøre 
forretningen til et langt mere alsidigt firma. 

I bilværkstedet udføres alle mulige former for reparation, undtagen lakeringer. Dette arbejde 
bliver lavet i. Løgumgård, mod tidligere i Gram. I de såkaldte mere stille perioder udnyttes tiden 
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med at sætte opkøbte og brugte biler i stand med henblik på salg. I 1979 solgtes eksempelvis 25-30 
biler, men dette arbejdsområde er i dag langt fra firmaets hovedindtægtskilde. 

Den 1. jan. 1974 omdannede smeden sit firma til et anpartsselskab under navnet "Bedsted Lø 
Auto-, smede- og maskinværksted, Aps", bl.a. af skattetekniske grunde. 

 

 
Smed i Bedsted siden 6. sept. 1967, Svend Aage Jacobsen og hustru, Birte 
Jacobsen. Svend Aage Jacobsen blev født i Bryde i Løjt sogn, 21. jan. 1944, søn 
af gårdmand i Mårbæk, Aksel Jacobsen (1910-1982) og Signe Boisen (1919-). Den 
11. april 1968 blev han gift i Bedsted kirke med Birte Christine Hansen, født i Korup 
16. okt. 1947 og datter af gårdmand i Korup, Peter Johannsen Hansen (1917-
1981) og Meta Christine Møller (1923-). 

Birte og Svend Aage Jacobsen har 3 børn: Tina (1968-), Bjarne (1971-) og Kent 
(1973-). Billedet er hentet fra Løgumkloster Avis, den 10. nov. 1987 i forbindelse 
med firmaets 20 års jubilæum i 1987. 

 
Med denne ændring planlagde Svend Aage Jacobsen samtidig en ny udvidelse af firmaet, idet 

han fik brug for et endnu større smedeværksted. Men før det kunne ske, blev det nødvendigt at 
bygge et helt nyt beboelseshus som erstatning for det gamle fra Løbners tid. Det nye stuehus på i alt 
197 m² blev bygget i 1974 længere mod nord, og det kostede 275.000 kr. 

 

 
Hovedfacaden af firmaet ”BE-LØ A/S, auto-, smede- og maskinværksted”, beliggende 
på hjørnet af Sivkrovej og Rønnevej i Bedsted. Ud over enkelte på murværket opsatte 
reklameskilte, ses midt i billedet firmaets nye logo-skilt. Billedet er taget fra hjørnet ved 
den tidligere præstegård mod nordvest, af H. Haugaard den 28. juli 1992. 

 



 630 

To år senere i 1976 udvidedes så smedeværkstedet, en stor tilbygning nord for det gamle på i alt 
370 m². Udvidelsen kostede i alt 205.130 kr. Heraf fik smeden dog 30.000 kr. i egnsudviklings-
støtte. Den gamle og oprindelige smedje blev i stedet omdannet til lager-, kantine- og kontorlokaler. 

 
 

 
BE-LØ vandingsmaskine, som smed, Svend Aage Jacobsen i samarbejde med broderen Holger 
Jacobsen videreudviklede i 1975 fra andre og mere simple modeller. Vandingsmaskinens 
tekniske data: 23,85 m bred med udslåede vinger. 3,80 m høj. Vandingsbredde: 70 meter. 
Ydelse: 40 m³ pr. time ved 40 meter vandsøjle, svarende til 30 mm nedbør pr. døgn pr. 3,2 ha. 
Der fås 2 modeller: Model 31 med 300 meter 90 mm PEL slange. Model 35 med 300 meter 90 
mm PEL slange. Begge maskiner kan også leveres med 450 meter slange. Billedet af den viste 
vandingsmaskine tilhører gårdmand, Peter Haugaard, Bedsted. Maskinen er fotograferet på 
Bedsted Østermark med Bedsted Bjerg i baggrunden. 

 
 
I 1978 blev der igen bygget, men forinden blev smeden nødsaget til at købe resten af 

smedetoften af Alfred Løbner for 55.000 kr. Den nyopførte hal på 523 m² var beregnet til alle de 
mange landbrugsmaskiner, der hidtil stod spredt rundt omkring og fyldte godt op. Lagerhallen 
kostede 136.178 kr. 

 
 

I 1979 udvidedes automobil- og smedeværkstedet fra 1969 med nogle ekstra meter mod vest. 
Udvidelsen kostede denne gang 109.113 kr. Alle disse byggerier finansieredes via investerings-
fondshenlæggelser samt ved lån. 

Udover det almindelige smedearbejde, samt traktor- og bilmekanikerarbejde fik Svend Aage 
Jacobsen i 1980 også autorisation på VVS arbejde. Det betød at han nu også kunne udføre 
installation af vand samt andet rørarbejde i forbindelse med indlægning af oliefyr. Forinden måtte 
smeden dog først gennemgå et omfattende kursus i Horsens, der afsluttedes med en gas- og 
vandmestereksamen. 
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Et andet arbejdsområde var også selvfabrikation af forskellige landbrugsmaskiner, såsom 
roerysterraspere, roeslæder og vandingsmaskiner. Størst succes fik smeden med vandings-
maskinerne. Han havde sammen med sin bror, Holger Jacobsen, der blev ansat i firmaet 19. maj 
1969, selv udviklet og konstrueret denne. Den første maskine blev fremstillet i 1975 og fik navnet 
BE-LØ. Fire år senere havde man fremstillet og solgt i alt 35. Maskinens gode egenskaber samt 
efterspørgslen efter den, gjorde firmaet kendt langt omkring. Det bevirkede, at firmaet fra 1. maj 
1989 ændrede navn til "BE-LØ AIS, Auto-, smede- og Maskinværksted". Det eneste nye ved 
omstruktureringen var, at der af et aktieselskab krævedes en fire-dobling af egenkapitalen i forhold 
til et anpartsselskab. 

 

 
En anden af de i firmaet BE-LØ udviklede produkter: En roerysterrasper, bestående af 
silobeholder (1200-1500 kg roer), transportbånd, hvor roerne renses og raspes, hvorefter 
roerne hæves 2 meter med snegl. Tekniske data: ca. 2,10 m høj, 2,25 m bred og godt 4 m 
lang. Kapacitet: godt 200 kg roer i minuttet. Der fås 2 modeller og prisen er henholdsvis 
33.300 kr. og 37.250 kr. 

På billedet ses en roerysterrasper ved smede- og maskinværkstedets port ud mod Rønnevej. 
I baggrunden skimtes nogle færdige stålbuer, der efterhånden er blevet en stor salgsvare, 
samt firmabilen. Billedet er lånt af smedemester, Svend Aage Jacobsen. 

 
 
En anden stor produktionsartikel i BE-LØ er stålbuer til tagkonstruktioner til større bygninger og 

haller. De fremstilles og sælges i et stort antal, overalt i det sydlige Jylland. 
Den almindelige handel med landbrugsmaskiner er også væsentlig og omfatter alle typer. 

Enkelte af de mindste maskiner haves på lager, mens f. eks. større maskiner som traktorer, 
mejetærskere og såmaskiner leveres til kunden direkte fra fabrikken. Af andre specielle artikler kan 
nævnes udmugningsanlæg og i sjældne tilfælde, rørmalkningsanlæg. 

Fra firmaet handles der også med fyringsolie samt flaskegas til korntørringsanlæg og 
gaskomfurer. Kundekredsen strækker sig for de fleste artiklers vedkommende stort set kun ud til 
sogneskellet, da der i omegnen findes andre lignende smede- og maskinværksteder, men 
specialiseringen indenfor vandingsmaskiner samt arbejdet med bygning af stålbuerne har dog 
bevirket, at BE-LØ efterhånden kommer længere og længere ud i landsdelen. I det hele taget er det 
den brede basis, der har haft betydning for firmaets ekspansion, og forståelsen for at udnytte de 
muligheder, der ligger i den stadig stigende mekanisering inden for landbruget. 
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Udover ovennævnte ting omfatter virksomheden også handel med forskellige andre og mindre 
produkter: Bil tilbehør, staldhåndredskaber, reb, svejseapparater, havefræsere, motorplæneklippere, 
haveredskaber, elektriske boremaskiner samt alt inden for værktøj, plastspande samt beklædning, 
såsom gummistøvler, træsko, arbejdssokker og -handsker. Til børnene sælges også lidt legetøj i 
form af nøjagtige modeller af de store landbrugsmaskiner. 

 

 
BE-LØ set fra den nordlige ende af Rønnevej mod syd. Yderst til hejre ses den senest opførte 
bygning, en male- og sprøjtehal, specielt beregnet til de store stålbuer. Bag ved denne ses den 
lange lager- og udstillingshal med udstillingsvinduer, og midt i billedet bag campingvognen, 
smedeparret, Birte og Svend Aage Jacobsens store beboelseshus på 197 m² fra 1974. Foto: H. 
Haugaard, 28. juli 1992. 

 
 
Det seneste og nye arbejdsområde firmaet har lagt sig efter er installering af naturgas, efter at 

naturgashovedledningen ledtes gennem kommunen i 1988. Det gælder ikke alene parcelhuse, men 
også industriforetagender som fx kyllinghuse. I forbindelse med dette hverv har smeden således 
konstant 2-3 mand i arbejde. 

De seneste 2 udvidelser af virksomheden er foretaget siden 1986. Først forlængedes den store 
lager- og udstillingshal fra 1978 mod nord med yderligere 292 m² til i alt 815 m². Udvidelsen 
kostede 184.300 kr. Og den seneste, er en male- og sprøjtehal til stålbuerne. Den er helt ny og knap 
nok taget i brug, men markerer samtidigt året, hvor Birte og Svend Aage Jacobsen kan fejre deres 
25 års firma-jubilæum. Sprøjtehallen er 20 m lang og har en spændvidde på 15,60 m, i alt et areal på 
312 m², og vil, når den er helt færdig komme til at koste ca. 700.000 kr. 

 
Med det store bygningskompleks er firmaet BE-LØ i dag således en af byens største 

arbejdspladser, og som for tiden beskæftiger 13 mand udover Birte og Svend Aage Jacobsen. 
Personalet er fordelt på forskellige arbejdsområder som smedje, bilværksted, produktionsværksted, 
VVS, lager, kontor og rengøring. Smeden deltager aktivt på alle områder, idet han selv tager rundt 
for at klare de mindre reparationer. Endvidere udarbejder han priser på nye arbejder, tilser gas- og 
oliefyr samt står for handlen med biler, maskiner m. m. 

Udover alt dette er Svend Aage Jacobsen også formand for Bedsted Lø Vandværk samt med i. 
bestyrelsen for partiet Venstre. 
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Kilde: 
• Palle Ove Christiansen: "Fire Landsbyer, en etnologisk rapport om nutidige livsformer". 

Landsbykommissionen 1980. Heri afsnit 3: Håndværkere og handlende. Om smedemester Svend Aage 
Jacobsens auto-, smede- og maskinværksted, side 390-392. 

• Svend Aage Jacobsen: Oplysninger fra 1992 om BE-LØ A/S, Auto-, smede- og maskinværksted, samt lån 
af billeder. 

• Diverse avisartikler. 
 

 
Personalet på i alt 15 mand, der er ansat i BE-LØ A/S. Fra venstre ses: Hans Erik Skade, 
Bedsted, Allan Fabricius, Løgumkloster, Flemming Hansen, Visbjerg, Ole Nielsen, Bedsted, 
Birte Jacobsen, Lars B. Hansen, Skast, John Bøhnke, Bedsted, Holger Jacobsen, Bedsted, der 
er en bror til smeden, Bjarne Hansen, Løgumkloster, Leif Schrøder, Løgumkloster, 
smedemester Svend Aage Jacobsen, Brian Mikkelsen, Øster Højst og Bodil Sørensen, 
Bedsted. Fraværende ved fotograferingen er John Haugaard, Bedsted og Per Plotnikoff, 
Bedsted. 

Samtlige er på billedet iført firmaets dragt, og i forgrunden, bag det store og hvide logoskilt ses 
firmaets indehavere, Birte og Svend Aage Jacobsen. I øvrigt sponserer smeden også 
indimellem sportsbeklædninger til de aktive sportsudøvere i BUIF. Billedet er taget i juni måned, 
og lånt af smed, Svend Aage Jacobsen. 

 
 

Sognet set fra Bovlund Bjerg 
af Martin Refslund Poulsen 

 
"Når man fra Bovlund Bjerg ser mod syd, ud over lavbundsfladen mod Bedsted 4 km inde i 

Aabenraa amt, så har vi kun 2 km af det kongerigske Haderslev amt tilbage. Der er fra naturens side 
ingen grænser at se, men derimod er der en forskel i sproget og i folkesindet. Det kom af, at det 
havde været gottorpsk til 1721. Min stedmor, der var født i 1831, sagde altid: "Ovre i æ 
fyrstendøm" om Aabenraa amt. Der var flere storbønder, og de var tyske og virkede trykkende på 
den øvrige befolkning. Fx havde Hinrichsen’erne megen jord og var rige. På deres grave på Bedsted 
kirkegård bærer stenene dansk indskrift indtil 1848, derefter tysk. 

Bovlund Bakke eller Bjerg skyder sig ud fra Toftlund Bakkeø, så den har brede kær og engdrag 
mod både syd og vest. Mod sydøst og syd er der 5 km over til Svejlunds og Øster Terps bakker. 
Midtvejs knejser en morsom kuppel på godt 1 tønde land, som folk fra nord kalder "Hyholm", mens 
folk i Bedsted sogn kalder den "Vellerup Hy". Den består af sten og groft grus. Jeg har en privat 



 634 

teori om, at der har været et hul i isen i istiden. Da jeg var dreng stod der en godt mandshøj egepæl 
med en krone og et "C 5" på, oppe på bakkens top. Den lå der, uden at være gravplads, og ragede op 
over det hvide hav, når det behagede mosekonen at brygge, inden hun blev forjaget af afvandingen. 

Da Sønderjylland "vågnede", prøvede man med et folkemøde på Hyholm, men den blev kasseret, 
for der var ikke skygge og læ som ved møderne i Mandbjerg Skov. 

 
 

 
Området på Bedsted Nørremark hvor man ved sogneskellet mod nord ser Højholm til højre og 
med Bovlund Bjerg i horisonten. I området ved Højholm er der gjort flere fund fra stenalderen 
samt slaggestykker fra jernalderens jernudvindingsovne. På skiltet står der Stenagervej. Vejen 
på tværs af denne hedder Kvindlundvej. Den følger sognegrænsen og udmunder til højre i 
Haderslevvej. Billedet er taget af II. Haugaard i foråret 1991. 

 
 

Man begyndte i stedet at grave efter sten og grus i Hyholm. Frimenighedspræst Thade Petersen 
foreslog, at den skulle forsøges fredet. Det skete ikke, og da den nye amtsvej fra Agerskov til 
Bedsted Lø blev bygget, blev der igen taget mangfoldige kubikmeter fra den, og resten blev solgt til 
en bygmester, der solgte sten og grus, så den nu kun er en skygge af sig selv. 

Den nye amtsvej førtes østen om Bovlundbjerg, hvilket betød, at man kunne nøjes med en 
udgravning på godt et par meter. En søndag ser jeg en studiekreds fra Aabenraa søge mod 
udgravningen. Jeg sluttede mig til dem. De havde en spade med, og lederen, som var 
amatørarkæolog, gravede i den venstre vejgrøft. Og sandelig! Der var regulær tørvejord. Der må 
altså have været en mellemistid, lang og varm nok til at der kunne dannes tørvejord. 

På fladen har der i gammel tid stået skov. Måske over det meste, men kærjorden og fælleden har 
ikke haft betingelser til at kunne bevare rester af den. I engenes tørvejord har humussyren derimod 
haft en bevarende evne. 

 
Til vores gård i Bovlund hørte der 20 ha bakkejord og 51 ha hedejord, som i artikelbogen er 

betegnet som græsning. Vi kalder denne jord for fælled eller eng. 25 ha af engen har været 
kultiveret siden 1913. På disse arealer har der overalt været skovrester med undtagelse af et ca. 1/4 
ha stort, lidt højere parti, der fra gammel tid hedder "Smirrepold". En dag fik jeg besøg af dr. phil. 
Sigurd Hansen, der gerne ville se æ Smirrepold. Denne interessante mand fastslog, at her havde 
vore fjerne forfædre svedet trækul og udvundet jern af myremalm. 
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Da vi i 1913 pløjede 1,25 ha eng stødte vi på mange rester af blødt træ som vi kunne pløje os 
igennem. hvor vi stødte på eg måtte vi have spade, stænger og kæde til hjælp, for at komme frem 
med ploven. Det gav os i alt 7 store læs sort moseeg. Det var mest stubbe. Ud fra størrelsen af disse 
må de største træer mindst have haft en diameter på 1½ m. Mine drenge og jeg blev enige om at 
kalde det for "tusind års træ". 

 

 
Nogle af de genstande, der stammer fra Bovlund fundet. Ud over en masse brudstykker af 
mønter og sølvbarer var der også 39 arabiske sølvmønter. Hvordan det er gået til, at de er endt 
i Bovlund eller hvornår skatten er nedlagt, er ikke til at vide, da de pågældende arabiske mønter 
havde en lang omløbstid, men formodningerne peger på årene omkring 970, der på mange 
måder var en urolig tid i slutningen af kong Harald Blåtands regeringstid. Hele skatten i Bovlund 
var nedlagt i en meget beskadiget og gråbrændt potte af groft og magert ler, afglattet og 
krakeleret i brændingen og dekoreret med en uregelmæssig zig zag bort. 

 
 
Gårdene i Bovlund lå tæt ved foden af bakkeøen. Her var vandet også let at nå med en spand i en 

"svøv". Man kendte oprindelig ikke kunsten at brænde brøndsten, hvormed der kunne laves dybe 
brønde. De blev i stedet sat af udvalgte marksten og brøndene skulle være store for at man kunne 
benytte brøndvipperne. 

 
Et andet møntdateret keramikfund blev gjort i Løgumkloster i 1963 i forbindelse med et 
vejarbejde nær det sted, hvor den middelalderlige Sct Jørgensgård lå. I "Løgumklosterdunken" 
lå 230 mønter, hovedsagelig fra de nordtyske byer. De yngste mønter var tre forholdsvis 
sjældne danske "Dronning Philippa søslinge" fra 1424-25. Philippa var kong Erik af Pommerns 
dronning, som netop i disse år under kongens fravær stod for styret. Skatten er antagelig 
nedgravet under indtryk af Erik af Pommerns stridigheder med de holstenske grever om 
herredømmet i Sønderjylland. Dunken, hvori mønterne lå, var af stentøj og fremstillet på en 
hurtig roterende drejeskive. Bunden er rundet med fingeraftryk langs kanten og er ellers 
dekoreret med riller. Dunken har desuden ørehanke. Ydersiden er dækket af en blank, brunlig 
saltglasur med store gråspættede partier. Det er ikke muligt med sikkerhed at bestemme 
dunkens produktionssted, men sagkundskaben gætter på, at denne og en lignende dunk, der er 
fundet i Århus, stammer fra Siegburg eller en anden lokalitet ved Rhinen. (Niels-Knud Liebgott: 
"Møntdateret Keramik". Heri om Bovlundfundet fra 1879, samt Løgumklosterfundet i 1963). 
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I 1875 byggede gårdmand Laust Arnum sig en ny gård oppe på det sydvestlige hjørne af bakken. 
Dog så langt tilbage, at der blev plads til en stor have mod syd og vest, samt en kalvefold vest for 
haven. I kalvefolden tog man vest nordvest for nybygningen grus og sand, og derved fandt man i et 
lerkar 39 arabiske sølvmønter samt en masse brudstykker af sølv. Laust Arnum holdt det 
hemmeligt, for han vidste, at de tyske myndigheder havde bestemt, at oldsagsfund skulle afleveres 
til provinsens museum i Kiel. I stedet afleverede han det fundne til dyrlæge Schmidt i Haderslev, 
som var oldsagssamler. 

Schmidt smuglede 8 mønter til Den Kgl. Møntsamling i København. En af mønterne var præget 
for kaliffen Al Mukledirbillah under fyrsten Nasr Ibn Ahmed i Shasta (= Persien) i året 309 efter 
Muhammeds flugt fra Mekka til Medina. Det vil sige, at mønten er fra tiden 895-954." 
 
Kilde: 
• Martin Refslund Poulsen: "En Landsby i Midten af Sønderjylland", artikel i Sønderjysk Årbog 1941. Side 

204-33. 
• Martin Refslund Poulsen: "Tanker på Bovlund Bjerg", artikel i Sønderjysk Månedsskrift 1958. Side 183-

86. 
 
 
 

Oldtidsfund 1 
 
 

I denne og en senere artikel bringes en samlet fortegnelse over alle fundne oldsager, der enten er 
blevet registreret i Haderslev Museums arkiv eller som jeg har fået oplysninger om. 

For at gøre fortegnelsen så fuldstændig som overhovedet mulig, vil jeg bede læserne om et praj, 
hvis de skulle ligge inde med oldsager, om hvad det er, hvor og hvornår de er fundet og af hvem? 

De første oldtidsfund, der nævnes i denne artikel, er fortrinsvis de tidligste indberetninger: 
 
1. Under boplads-rekognoscering i Arndrup finder Holger Kappel i 1958 en flintplet fra 
Gudenåkulturen: 2 spånskrabere, 1 blok og 1 stykke uornamenteret lerkarsskår. (Meddelt af 
billedhugger, Holger Kappel til Haderslev Museum 1958). 
 
2. Fund af enkelte flintafslag fra Gudenåkulturen i Arndrup, syd for Arnåen: 1 tykt bar samt 2 
flintafslag. (Meddelt af Holger Kappel til Haderslev Museum 1958). 
 
3. I en enligliggende bronzealderhøj øst for Arndrup, som indtil 1907 lå på hedejord, men nu er 
overpløjet af landmand, Mads Madsen, fandt arbejdsmand Adser Christensen i 1935 ved foden af 
højen en stensætning mellem noget sort jord, blandet med brændte knogler, nogle fragmenter af 1 
bronzebrystnål, i grebspidskniv samt 3 snoede armringe. (Meddelt af landmand, Mads Madsen, 
Korup til lærer, Rasmus Kaae, Bedsted, der indsendte ovenstående oplysninger i brev af 28. dec. 
1935). 
 
4. Enkeltfund af i tyknakket flintøkse ved Arndrup Mølle. Svagt slebet med afbrudt æg, benyttet 
som slagsten, 13,4 cm lang og 5,8 cm bred. (Meddelt af Holger Kappel til Haderslev Museum 
1958). 
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5. Spor af en bronzealderhøj på Bedsted Mark. Højen er fuldstændig sløjfet og der haves ingen 
oplysninger om fund fra den. (Meddelt af gårdmand, Albert Friis, Mårbæk til Haderslev Museum). 
 
6. Fund af slaggeblokke og planhamrede slagger ved Bedsted kirkes vestlige dige. (Meddelt af NN 
til Haderslev Museum 1963). 

 
Tegning af en bronzebrystnål, mage til den, der blev fundet i højen ved 
Arndrup i 1935. Nålen er af jern med bøjet stilk og halvkugleformet hoved, 
dækket af en tynd bronzeplade. Denne type er fundet flere steder i det 
sydlige Jylland og på Fyn og stammer fra keltisk eller førromersk jernalder, 
dvs. ca. 200 f.v.t.  

 
 
7. For mange år siden fandt man på Bedsted Bjerg en stenlægning. Der var en lille forhøjning på 
stedet, men er nu udjævnet. (Meddelt af gårdmand, Niels Højrup, Bedsted Bjerg til Haderslev 
Museum 1959). 
 
8. Omkring 1945 blev der ved grundudgravning til Højrupgårds nordlige lades opførelse fundet 
potteskår fra førromersk jernalder. (Meddelt af gårdmand, Niels Højrup, Bedsted Bjerg til 
Haderslev Museum 1959). Ifølge museumsinspektør, Hans Neumann, Haderslev har der på Bedsted 
Bjerg i århundrederne f.v.t. været en boplads. (Mundtlig oplysning af Hans Neumann, 1981). 
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9. Fund af potteskår fra førromersk jernalder i grusgraven på Bedsted Bjerg. (Meddelt af NN til 
Haderslev Museum). 
 
10. Fund af potteskår i grusgraven syd for forsamlingshuset i Øster Terp. (Meddelt af snedker, Peter 
S. Bøje, Bedsted 1977). 
 
 
11. 3 overpløjede og nu næsten fuldstændigt sløjfede bronzealderhøje. Der vides intet om fund fra 
dem, men i de to vestlige høje pløjer man ofte håndstore sten op. (Meddelt af gårdmand og 
sognefoged i Terp, Mathias Brodersen til Haderslev Museum). 
 
12. I en topografi om hertugdømmet Slesvig fra 1837, nævnes det om Terp, at der her ofte dukker 
askefyldte urner frem i forbindelse med mergelgravning. (Se side 23). 
 
13. Under restaurering af herredsfogedgården i Bedsted omkring 1930 fandt Peter S. Bøje i den nu 
forsvundne østlænge en kværnsten, der var anvendt som stolpefundament ved indkørselsporten til 
gårdspladsen. Kværnstenen lå på bunden af stolpehullet med bunden i vejret. På stenen var der 
hugget 3 bogstaver. (Meddelt af snedker, Peter Bøje, Bedsted 1977). 
 
 
 

Arresthuset på Terp Vestermark 
 
 

På en mark vest for Tage Laustens og Hans Brodersens gårde på Terp Vestermark lå der tidligere 
et lille kolonisthus eller hedehus. Hvornår dette hus blev opført vides ikke, men sandsynligvis skete 
det omkring midten af 1800-tallet. 

Hedehuset bestod som alle øvrige hedehuse på den tid kun af en enkelt længe. Disse 
enligliggende hedehuse eller smågårde var nærmest lidt af et modefænomen, måske inspireret af 
rygterne om de amerikanske nybyggeres præriehuse eller også som en slags protest mod det 
traditionelle byggeri inde i landsbyerne. 

Hedehuset på Terp Vestermark ses indtegnet på de tyske landopmålingskort fra 1873 over Øster 
Terp. Heraf fremgår det, at huset stort set lå i øst vestlig retning, og ud fra kortet målt til at være ca. 
14 m langt og ca. 6 m bredt, dvs. et grundareal på ca. 84 m². Til huset hørte også et mindre stykke 
jord. 

Hvem der i de første mange år boede i huset vides ikke, men hen imod slutningen af århundredet 
ejedes det af amtsforstander Hinrichsen på Tannenhof. Omkring år 1900 boede murer Jørgen 
Nørskau med sin familie på stedet, og man ved, at deres hus også samtidigt blev anvendt som 
fængsel eller arresthus. Ved siden af hvervet som murer var Jørgen Nørskau således også 
fængselsbetjent eller tyvtrækker, som han også blev kaldt. Når gendarmen, der var bosiddende i 
Hellevad kom ridende på sin sorte hest iført sin flotte uniform med pikkelhue og sabel og han havde 
fanget en tigger, tyv eller anden forbryder blev denne afleveret i Jørgen Nørskaus varetægt. Han 
skulle her i sit hus have opsyn med den tilfangetagne, indtil han ved først givne lejlighed kunne få 
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den tilfangetagne transporteret til tugthuset i Aabenraa. Indtil da blev vedkommende anbragt i et af 
husets mindre rum, hvor der intet fandtes udover noget halm til at ligge i. 

 

 
Udsnit af kort over Terp Vestermark, hvor man på det mere detaljerede kort til højre kan se 
hvor det lille hus med fængslet lå. Kortet er hentet fra kortblad 10 over Terp ejerlav fra 
1871. 

 
Kilde: 
• Iver Gubi, Bedsted: Oplysninger om æ tyvtrækker i Terp. Samtale af 16. apr. 1991.  
• Jydske Tidende den 3. juni 1976. Aabenraa udgave. Heri et interview med Christine Nørskau i 

forbindelse med hendes 100 års fødselsdag den 4. juni 1976.  
• Oplysning: Arresthuset kan også ses på et kort fra 1878. Se side 458. 
 
 
 

Interview med Christine Nørskau 
 
 

Den 4. juni 1976 fyldte Christine Nørskau, Kolstrup i Aabenraa 100 år. I den anledning blev hun 
interviewet af en journalist ved dagbladet, Jydske Tidende. Af interviewet fremgik det, at Christine 
Nørskau blev født i Løgumkloster, men flyttede senere sammen med sine forældre til en mindre 
ejendom i Øster Terp. 

Christine Nørskau fortæller videre: "Det var anderledes tider dengang jeg var ung. Vi arbejdede 
længe hver dag, og holdt ikke op midt om eftermiddagen som nu om stunder. Pengene var ikke 
store, men folk var alligevel tilfredse, og man hørte ikke om utilfredshed som i dag. Jeg forstår også 
godt, at der er arbejdsløshed nu, for i dag har man jo maskiner til alt. I min ungdom måtte vi selv 
fremstille alle ting. 

Jeg husker som lille pige, hvordan min mor vævede og spandt og kærnede smør. Smørret solgte 
hun i Løgumkloster, ikke for penge, men byttede det til andre varer. Et pund smør kostede 50 
pfennig og 20 æg kostede 70 pfennig. 

Jeg kom ud at tjene det sidste år jeg gik i skole. Det var hos læreren, og jeg var da kun 13 år. Jeg 
fik 100 mark for et helt år, og for de penge købte jeg bl.a. i Aabenraa mit konfirmationstøj. 
Konfirmationskjolerne skulle være sorte dengang. 
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Christine Marie Nørskau, da hun i anledning af sin 100 års 
fødselsdag blev interviewet til Jydske Tidende. Christine Marie 
blev født i Løgumkloster 4. juni 1876, som datter af Christian 
Christensen Langelund (1850-1935) og Anna Maria Christine 
Kruhl (1849-1930). Den 26. jan. 1900 blev Christine Langelund 
gift med murer og fængselsvogter i Terp, Jørgen Johansen 
Nørskau, født 29. apr. 1876 i Bovrup, Varnæs sogn. Billedet er 
fra Jydske Tidende, den 3. juni 1976. 

 
Senere blev jeg kokkepige på flere af de større gårde. Vi stod op ved 4-5 tiden om morgenen. 

Når vi var færdige i køkkenet om aftenen, betød det ikke at vi var færdige den dag. Nej, indtil kl. 9 
måtte vi sidde og sy og stoppe for herskabet. Sådan var vilkårene dengang. Vi havde fri hver anden 
søndag, og den største løn jeg nogensinde har fået, var 60 daler. Det var meget, og jeg kan huske, at 
jeg ikke måtte sige til de andre, hvor meget jeg egentlig tjente. 

Hvis vi skulle nogen steder dengang, måtte vi altid gå. Da jeg tjente på kroen i Bovlund havde 
kromanden en væltepeter. Den var vi meget interesseret i, og kromandens søster ville også gerne 
prøve den. En dag vi var alene hjemme fik jeg hende op på væltepeteren. Det gik godt til at begynde 
med. Vi kørte rundt inde i krosalen, men så kørte hun ned af keglebanen, og så kunne jeg ikke 
længere holde hende. Hun røg ned af banen, ind gennem døren til gæsteværelset så vinduet gik i 
stykker. Vi turde selvfølgelig ikke sige, at det var os, så vi gav hunden skylden. 

 
I år 1900 blev jeg gift med Jørgen Nørskau. Selv er jeg født Langelund. Jørgen var murer, og 

holdt meget af at sætte gamle huse i stand. Når et hus var færdig, solgte vi det og flyttede så hen i et 
andet gammelt hus. 

Vi boede først i Øster Terp. Der havde vi i øvrigt et fængsel. Amtsforstanderen kom med de 
mennesker, som gendarmen havde arresteret, og så skulle min mand bringe dem videre til fængslet i 
Aabenraa, men det var nu ikke så tit, at der var "besøg" i fængslet. 

Fra Terp flyttede vi til Toftlund. Senere boede vi i Hammelev, i Marstrup, i Nr. Ønlev, i 
Haderslev, i Outrup ved Varde og til sidst i Frøruprød ved Christiansfeld. Det sidste sted boede vi i 
20 år. 

Min mand og jeg fik mange gode år sammen. Vi nåede også i 1965 at fejre krondiamantbryllup. 
Da var Jørgen stadig i fuld aktivitet, men endnu samme år døde han. Herefter flyttede jeg til 
Rødekro, til en af mine sønner. I 1970 flyttede jeg til Aabenraa, hvor jeg siden har boet hos min 
datter, Christiane i Kolstrup. 

 
Kilde: 
• "Det var bedre tider, dengang jeg var ung", artikel i dagbladet Jyske Tidende for den 3. juni 1976. 
• Kirkebogen for Bedsted sogn. 
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Overfald på gendarm omkring 1890 
 
 

I Bedsted skete der i årene omkring 1890 et par voldsomme hændelser, der nok en tid må have 
rystet det lille landsbysamfund. Begivenhederne om disse har vi fra Johannes Otzen. Han kom til 
Bedsted som 7-årig og blev tjenestedreng hos daværende gårdmand Hans Jessen Hansen. 

Johannes Otzen blev født 8. sept. 1880, søn af husmand Wilhelm Otzen og Anna Cathrine Jensen 
i Ødis sydvest for Kolding. Omkring konfirmationsalderen forlod han igen Bedsted. Senere blev 
han uddannet som journalist, og i 1949 udgav han en lille erindringsbog om sig selv. Fra hans bog 
gengives her det afsnit, hvor han fortæller om de hændelser, der fandt sted ved Bedsted omkring 
1890, sådan som Johannes Otzen som 10-årig oplevede dem. Han skriver: 
 

I vor Naboby var en ridende Gendarm udstationeret. 
Denne ubehagelige herre var, som så mange andre af hans lige, blevet udtaget af det 
værste udskud af underofficersklassen og udstationeret i de sønderjyske landsdele for 
rigtig at kunne terrorisere den dansksindede befolkning, og kunne der findes en 
nogenlunde gunstig lejlighed dertil, undlod han det heller aldrig. 
At disse gendarmer som regel var meget drikfældige nævnes kun i forbigående, men det 
gjorde ikke forholdet bedre, snarere værre. 
En dag, vor ridende gendarm var blevet godt beruset, kom han hen til en mand, som var 
nabo til os. 
Denne mand, lad os kalde ham A, havde af en genbo fået lov til at bruge en lille grusgrav 
til alskens affald, og da graven lå ved privat vej, vedkom det ingen. 
Men gendarmen mente, at det vedkom ham, og da A var dansksindet, mente han, at det 
vedkom ham endnu mere. 
I hvert fald kom gendarmen og beordrede A. til at få den fjernet. 
A lod som ingenting og foretog sig intet. 
Ikke ret længe efter kom gendarmen igen, og da han så, at affaldsdyngen stadig ikke var 
fjernet, truede han med revolver og gjorde ham samtidig opmærksom på, at hvis ordren 
ikke var efterkommet til næste gang, han indfandt sig, ville der ”ske noget”. 
Det var en mørk vinteraften. Gendarmen havde siddet i kroen og var blevet beruset, og da 
han sent på aftenen ville begive sig på hjemvejen, skete der noget sælsomt. 
Fra byen B., hvor jeg boede, og op til hovedvejen var der et ridt på et kvarter. 
Hvorledes tragedien har formet sig, er aldrig blevet opklaret, men om morgenen fandtes 
gendarmen fastsurret med reb til vejviseren ved korsvejen og var frosset ihjel. 
En mælkekusk kom fra en nærliggende møllegård og ville tage spandene, men 
bemærkede, at der var noget mærkeligt, og ved nærmere eftersyn opdagede han, at 
gendarmen hang livløs. 
Gendarmens hest var i nattens løb havnet hjemme udenfor stalddøren og havde givet sin 
hjemkomst til kende ved at stå og sparke på denne. 
Ved denne larm var karlen blevet vækket, og da han kom ud og så, at hesten var helt 
dækket af sved og uden rytter, anede han uråd. Der blev sat en eftersøgning i gang, men 
længe varede det ikke, førend resultatet forelå med hensyn til, hvorledes gendarmen var 
kommet af dage. 
Nu begyndte en systematisk undersøgelse, og da det sivede ud, at gendarmen havde haft 
en kontrovers med A, blev denne arresteret. 
Sagen trak i langdrag, men det lykkedes ikke at overbevise nogen, og det hele endte i 
gisninger. 
Men et var man på det rene med, og det var, at der måtte have været to om eksperimentet, 
thi at en mand kunne have udført denne dåd alene var udelukket, når man tager i 
betragtning, at gendarmen var bevæbnet med både skydevåben og sabel. 
Man kan forestille sig, hvorledes det hele har gået for sig. 
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Gendarmen, som har været påvirket af spiritus i lidt svær grad, har siddet og døset på 
hesten, som formodentlig har haft frie tøjler. Da så rytteren er kommet til korsvejen, og 
hesten har villet dreje af til højre, er mændene sprunget ind på gendarmen og har grebet 
ham i det ene ben og har revet ham ned af hesten, hvorpå de har trukket ham hen til 
vejviseren og har surret ham fast. 
Overrumplingen er sket med lynets fart, så at gendarmen ikke har kunnet få tid til at 
forsvare sig. 
Imidlertid var der ikke en levende sjæl, som havde medlidenhed med ham, idet der ikke 
ret langt fra stedet, hvor han selv blev hængt, var blevet skudt en rejsende svend. 
Dette gik for sig en dag, da to rejsende svende fredeligt kom gående ad landevejen, da 
gendarmen tilfældigt var ude på egnen. Gendarmen anmodede dem om at følge med, 
dette ville de to rejsende ikke, men stak i rend til hver sin side. Gendarmen forfulgte den 
ene og skød på ham, så han dræbtes på stedet.  
 

Kilde: 
• Johannes E. Otzen: "Toner fra livets skærgård". En selvbiografi i. romanform. 1949.  
• Oplysning: I tysk tid var der udstationeret en gendarm i Hellevad til opretholdelse af ro og orden, og som 

især var tiltrængt ved de store halvårlige markedsdage i Hellevad. Også Egvad og Bedsted sogne hørte til 
gendarmens distrikt. Gendarmen viste sig som regel til hest med pikkelhue og lang sabel. Ikke sjældent 
hændte det, at gendarmen kom i klammeri med folk. Urostifterne i Hellevad sogn spærrede han inde i 
sprøjtehuset. (Peter Hansen: Småglimt fra Hellevad sogn. 1980, side 44). 

 
 
 
 
 

Da smeden helbredte præstens gris 
 
 

Endnu i pastor Høhers tid var det almindeligt, at der var dyr i præstegårdens stalde. En dag kom 
Jørgen Høher over til smeden, Alfred Løbner, der var en af hans naboer og fortalte, at en af hans 
grise skreg hver gang den fik noget at spise. Han bad mindeligt smeden om at se på grisen, da det 
var for dyrt at ringe efter dyrlægen. 

De gav nu grisen noget at spise, og så begyndte den rigtignok at skrige. Der var ikke andet at 
gøre end at kigge grisen efter i munden. Herved opdagede Alfred Løbner, at grisen havde en hårnål 
fastklemt mellem tænderne, og hver gang den spiste stak nålen op i ganen. 

Alfred Løbner fik nu fat i en tang og befriede med møje og besvær grisen for hårnålen, hvorefter 
den ikke længere skreg. Pastor Høher blev meget glad og takkede for hjælpen. 
 
Kilde: 
• Alfred Løbner, bolig 1, Solgården: Solgårdens månedsblad: ”Beboernyt”, nr. 45, marts 1990. Heri et 

indlæg fra en beboer: En grisefortælling. Alfred Løbner skriver derudover, at pastor Høher var en god 
præst, som folk var glade for, samt en god nabo. 

 
 
 
 


