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Forsidebilledet 

 
viser Sognefogedgården, Nederballevej 4A i Øster Terp. Gården drives i dag af gårdmand 
Keld Mathias Brodersen. I forgrunden ses kostald længen med et stort og rummeligt hø - og 
halmloft (med 8 låger). Fløjen bagerst til venstre med de to skorstene er stuehuset. Det blev 
opført i 1856 og er i nyere tid yderligere blevet forlænget mod øst. I den mellemliggende 
længe er der vaske- og fyrrum samt bilgarage. Den vestre længe var oprindelig svinestald. 
Den huser i dag kalve og ungkreaturer. 
På bjergskråningen syd for gården ligger den store blomster- og køkkenhave. I et hjørne af 
denne samt vest for gården blev der i 1972 opført henholdsvis et nyt maskinhus og nyt 
roekammer, begge dele i gule sten. 
Billedet er taget mod sydvest i 1947 af Sylvest Jensens Luftfoto, Hillerød, og er lånt af Oda 
Brodersen, Øster Terp. 
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Næste nummer i serien, "Brudstykker af Bedsted sogns Historie", nr. 20, er et 
jubilæumsnummer. Det udkommer til efteråret 1994 og heri vil der bl.a. være en længere 
artikel om alle de foreninger der findes, og som på en eller anden måde har en tilknytning 
til sognet. 

 
Med venlig hilsen 

 
Henning Haugaard 
Brændkjærgade 46 
6000 Kolding 

 
    ISSN: 1903 - 8828 

 
 



 647 

Et skolebillede 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Skolebillede fra Øster Terp fra ca. 1927. (16) 
 
 
Bagerst række fra venstre: Hans Nissen, Christian Brodersen, Marie Eskildsen, Thomas Møller, 
Christian Popp, Ingvard Nissen, Johan Rehder, Johan Schrøder, ? , og lærer Edvin Larsen. 
 
Midterst række: Andreas Brodersen, Harald Eskildsen, Johannes Eskildsen, Aage Brodersen, Hans 
Schrøder, Arnold Hansen, Eduard Hansen, Thomas Nissen, Peter Nissen, Tinne Brodersen, Anne 
Margrethe Hybschmann og lærerens kone, Sofie Larsen, født Villadsen. 
 
Nederst række: Peter Andersen Brodersen, Peter Møller, Dinne Rehder, Lene Schrøder, Erika 
Christensen (Hansen?), Jens Nissen, Christian Møller og Peter Brodersen. 
 
Billedet er lånt af Karoline Møller, Svinget 7 i Løgumkloster. Navnene til personerne på billedet 
skyldes Signe Iversen, født Larsen, Løgumkloster og gårdmand i Terp Vestermark, Hans Brodersen. 
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Kirkeklokken i Bedsted 
 

Nedenstående artikel er hentet fra F. Uldalls bog om Danmarks middelalderlige kirkeklokker. 
Heri optager kirkeklokken i Bedsted 2½ side.  

Teksten lyder i sin helhed:  
 

Bedsted (Aabenraa amt, Sønderjylland) Sct. Nicolai Kirke, ”Maria”, 1,12 + 1,10. Hankene 
prydes af en dobbelt tovsnoning. På slagringen en smuk frise af bladornamenter svarende til 
den på Vester Hassing klokken, kun lidt større. 
Det dobbelte skriftbånd om halsen har en bredde af 0,080 og begrænses på hver side af en 
rundstav, ligesom en sådan deler de 2 linier fra hinanden. Indskriften afbrydes af 9 relieffer 
af helgener, hvilke hviler på den nederste rundstav og næsten når op til den øverste. Disse 
relieffers plads er her betegnet ved klammerne. Til skriftbåndet slutter sig forneden en smuk 
frise af gotiske Bladornamenter forbundne med buer. Denne frises bredde er 0,030. 
Indskriften, der væsentlig er gammel hollandsk, vil, når den oversættes på landets 
nutidssprog, lyde: 
In het jaar In het jaar In het jaar In het jaar onononons heren veertienhonderd negentig. Maria bi nik genoemd. De dorpelingen s heren veertienhonderd negentig. Maria bi nik genoemd. De dorpelingen s heren veertienhonderd negentig. Maria bi nik genoemd. De dorpelingen s heren veertienhonderd negentig. Maria bi nik genoemd. De dorpelingen 

te Garyp liesen my te Garyp liesen my te Garyp liesen my te Garyp liesen my gieten.Heer Jettic de pastoor te Garyp. En Rennert, Sibren, en gieten.Heer Jettic de pastoor te Garyp. En Rennert, Sibren, en gieten.Heer Jettic de pastoor te Garyp. En Rennert, Sibren, en gieten.Heer Jettic de pastoor te Garyp. En Rennert, Sibren, en 

JoutaJoutaJoutaJouta² waren kerkvoogden. Herman goot my. waren kerkvoogden. Herman goot my. waren kerkvoogden. Herman goot my. waren kerkvoogden. Herman goot my.³    
 

 
 
På dansk vil indskriften derefter vel nærmest lyde: 
”I Vor Herres År 1490 Maria er jeg kaldet. Beboerne i Garyp lod mig støbe. Hr. Jettic (var) 
Sognepræst i Garyp. En Rennert, Sibren og Jouta var Kirkeværger. Herman støbte mig”. 
 
Helgenerne i indskriften synes at være følgende: 
a) Sct. Antonius, eneboer med stav og svin. 
b) Scta. Katharina af Alexandria med krone på hovedet, hjul og sværd. 
c) Sct. Bernardus af Menthon med tårn i højre hånd. 
d) Sct. Willibrord, biskop i Utrecht, apostel for friserne, bærende et barn på højre arm. Over 
den venstre synes han at holde et langt klæde. Han fremstilles med kraftig hårvækst, men 
uden bispehue. 
e) En biskop eller abbed (måske Sct. Augustinus), der vises med den såkaldte ”mitra 
simplex” (= lav hue), med en høj bispestav i højre hånd og holdende et hjerte? i den venstre. 
f) En mandlig helgen, som holder en kirkemodel i højre hånd, mulig Sct. Godehardus? 
g) Sct. Johannes, evangelist med kalk og bog. 
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h) En mandlig helgen, næsten ganske som c) og ligeledes med tårn i højre hånd, på hvilket 
han viser hen med den venstre? 
i) Scta. Barbara?, holdende et tårn i venstre hånd og en anden ting (bog?) i den højre. 
 
Næsten alle figurer har en stor helgenglorie om hovedet. Dette er dog ikke tilfældet med Sct. 
Antonius, der vises som olding og med langt skæg, holdende en genstand i venstre hånd, 
formodentlig en opslagen bog. På hans folderige klædning ses rosenkransen tydelig. Den 
under ”e” anførte abbed eller biskop synes også at mangle glorien. Figurerne er meget 
undersætsige og med uformelige store hoveder, ligesom det samme til dels gælder hænderne. 
De er gennemgående temmelig groft gjorte, og i flere tilfælde fremtræder deres attributter 
ikke tilstrækkelig tydeligt, hvad der meget vanskeliggør de pågældende helgeners nøjagtige 
bestemmelse. 

 
 
j) Mod nord står på klokkelegemets nedre del et 0,168 højt relief af Madonna med 
Jesusbarnet. En fem bladet krone pryder hovedet, og omkring dette findes en stor glorie, 
hvori står med minuskler:  

* ave ave ave ave MMMMariaariaariaaria*    
 
Jesusbarnet har et langt klædebon, der ganske skjuler fødderne, men ingen glorie om 
hovedet. Madonna vises stående på en simpel, aflang og firkantet konsol, som blot prydes af 
en lille perlerad. Ved hver side af figuren fremstilles en lille K med krone og knebel samt 
bag denne et træ som støbemærker, hvilke er udførte på tilsvarende måde som i Vester 
Hassing. 
 
k) På klokkelegemets modsatte side står et 0,178 højt relief af Kirkens værnehelgen, biskop 
Nicolaus af Myra, som hæver sin højre hånd velsignende og holder krumstaven i den 
venstre. Han bærer mitra på hovedet, og omkring dette er en stor glorie, hvori læses: 

SSSS    ----    NNNNicolausicolausicolausicolaus (tresidet ornament) 
 
Konsollen, som figuren hviler på, er ikke formet ganske som Madonnas. Ved hver side af 
biskoppen vises støbermærket som nylig beskrevet. 
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En sammenligning mellem Bedsted og Vester Hassing klokken siger os, at voksmodellerne 
til de større relieffer af Madonna og Sct. Nicolaus er gjorte i en og samme form, ligesom at 
de samme forme er benyttede til voksbogstaverne. i 1463 har støberen kun gjort sine glorier 
uden indskrift og simplere end i 1490. Den langt større klokke i Bedsted i forbindelse med 
Hermans rigere erfaring har vel også været en opfordring for ham til yderligere udsmykning. 
 
Hvorledes denne mærkelige klokke der altså er støbt af en nederlænder til landsbyen Garyp i 
Frisland, er kommen til Bedsted, vil næppe nogensinde blive opklaret.” 
 

Kilde: 
• F. Uldall: ”Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker”. København 1906. Heri afsnittet om kirkeklokken i 

Bedsted, side 192-195. 
• Noter: Rigsmuseet i Amsterdam har velvillig svaret på min forespørgsel angående Garyp, at det er en 

landsby, der ligger i provinsen Frisland, 3 mil sydøst for hovedstaden Leeuwarden.  
• ²) Frisiske Navne. 
• ³). Jeg har professor Gallée i Utrecht at takke for denne oversættelse. Senere har pastor emeritus van 

Borssum Waalkes haft den godhed nærmere at forklare mig, at ”gae” i Frisland betyder en landsby, og 
gamaghen beboerne af denne. ”personne” (persona) betyder pastor i modsætning til den unge præst eller 
”vikarius” ved samme kirke. 

• Oplysning: Se også billedet af klokken med tilhørende tekst side 106, samt sagnet om klokken side 29. 
 

Soldater gennem Bedsted 1808 
 

Samme dag, den 7. apr. 1808 foretog præsten Johannes With tre jordpåkastelser på Bedsted 
kirkegård. De døde var gårdmand i Bedsted, Hans Mathiesen Paulsens søn Mathias, født 1807. 
Inderste i Bedsted, Jes Pedersens hustru Marie, født 1759, samt inderste i Bedsted, Niels Paulsen 
Søefeldt, født 1761. 

Da ligtoget var på vej mod kirken, kom der fra den modsatte side nogle hundrede franske 
soldater marcherende gennem byen på vej nordpå mod Vellerup og Agerskov. Da de franske 
soldater mødte ligskaren befalede deres officer soldaterne, at gå til side, for at gøre plads til ligtoget 
 

 
Denne lille episode må have gjort et stort indtryk på præsten, siden han følte trang til 
at betro kirkebogen denne hændelse, skrevet inde mellem alle døds indførsler. 
Teksten, der er skrevet af Johannes With er en smule formindsket 

 
Kilde: 
• Kirkebogen over døde: 1765-1890, under datoen 7. apr. 1808. 
• Oplysning: 14.000 franske og spanske soldater blev af Napoleon sendt op til Danmark for at hjælpe 

danskerne i en evt. krig mod svenskerne. Jævnfør episoden om de spanske lejetropper, der samme år var 
kommet til Danmark og under indkvarteringen på Koldinghus frøs, hvorfor de tændte op i kaminen, så 
kraftigt, at de derved kom til at brænde slottet af. 
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Sognefogedhvervet 
 

Fra gammel tid var der i hvert sogn ansat mindst én sognefoged, der var administrationens 
mellemmand overfor befolkningen. Når der også i Bedsted sogn flere gange i tidens løb var to 
sognefogeder skyldtes det bl.a., at Gravlund var underlagt Alslev fogderi. 

Sognefogeden var at betragte som den øverste lokale politimyndighed, der skulle sørge for god 
ro og orden samt påse at gældende love og forordninger blev overholdt. Udvælgelsen til sognefoged 
var for den valgte en tillidserklæring. Han var i reglen en af de mest agtede og velansete bønder i 
sognet. 

Ligesom herredsfogederne fik sognefogederne oprindelig heller ikke løn, men havde i stedet en 
fri gård, dvs. at de ikke betalte skatter og afgifter. Senere hen fik de penge oveni. I 1698 fik 
sognefogederne i Aabenraa amt foruden skattefrihed et tillæg på 24 rigsdaler. 

I 1820 var lønnen 22 rigsdaler courant plus penge for en del ydelser efter en vis takst, fritagelser 
for de ordinære magasiner, amtsskatter og for kørsel. 

 
Sognefogeden blev udnævnt af amtmanden efter indstilling fra herredsfogeden. Alle 

selvejerbønder kunne søge stillingen. Senere gjaldt det også fæstebønderne. Ofte var det dog sådan, 
at embedet gik i arv inden for samme slægt. Når en ny sognefoged tiltrådte sit hverv skulle han 
underskrive embedseden og love hertugen eller kongen troskab. Han var deres tillidsmand og skulle 
således "med flid overvåge deres interesser i sognet". I krigstid benyttedes sognefogeden undertiden 
også som kurér. 

 
Sognefogeden havde mange pligter. Ofte kneb det for ham at få tid til at varetage dem alle. Han 

skulle jo også passe sin gård. I 1698 klager sognefogederne i amtet over, at der var for meget 
arbejde ved bestillingen og lønnen for ringe. "Der er så meget at gøre, at vi næsten ikke kan være en 
dag hjemme fri for embedsforretninger". De kan derfor ikke selv arbejde med på gården, men må 
holde en eller flere tjenestekarle, "som røver os vor løn". Derefter opregner de i klagen alle deres 
pligter: 

1. Indberette alt hvad der sker i sognet til fyrstens gavn eller skade. 
2. Publicere alle ordinære og ekstraordinære skatter og byrder. 
3. Opkræve alle restancer. 
4. Anmelde alle forseelser og overtrædelser. 
5. Føre tilsyn med alle fæstegårde. 
6. Skaffe fæstere til alle de øde gårde (efter svenskekrigene). 
7. Kan det ikke lade sig gøre, da sørge for at jorden udlejes. 
8. Ordne indkvartering og opkræve amtsskatterne. 
9. Føre tilsyn med alle undersåtternes gårde. 
10. Når amtet nødsages til at optage lån til dækning af nødvendige udgifter, da skal 

sognefogederne stille den nødvendige kaution. 
11. Skal der anlægges dæmninger, broer og veje, eller de forhåndenværende skal repareres, da 

skal sognefogederne udskrive arbejdskraft og føre tilsyn med arbejdet. 
12. Påse at alle veje, broer, vaser, hegn og grøfter holdes i forsvarlig stand. 
Der var således nok at se til for sognefogederne i 1600-tallet og flere arbejdsområder kom til 

senere hen. 
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I den tyske tid havde man ingen sognefogeder. I stedet havde amtsforstanderen og gendarmen i 
forening omtrent de samme beføjelser og pligter, og desforuden havde hvert sogn en 
personregisterfører, der arbejdede tæt sammen med sognepræsten. 

 
I 1920 genindførtes sognefogedbestillingen i Sønderjylland og i Bedsted sogn udpegedes efter 

indstilling fra sognerådet gårdmand Mathias Chr. Brodersen i Terp. Aflønningen var meget 
omstændelig. I grundløn fik sognefogeden 8 øre pr. ha samt 13 øre pr. indbygger. Desuden fik han 
skrivepenge som lægmand, giftefoged og personregisterfører. Sidstnævnte bestilling fik Mathias 
Brodersen dog først i 1934, da dette hverv i en lang årrække blev varetaget af gårdmand Peter N. 
Haugaard i Bedsted. 

 
I 1950-erne aflønnedes sognefogedhvervet med ca. 1000 kr. årligt samt tillæg for forskellige 

ydelser. For eksempel fik han i kr. for at udstede et hundetegn. Desuden skulle sognefogeden stå for 
borgerlige vielser og overvære de årlige sessioner i Løgumkloster, mægle og træffe afgørelser i 
tvistigheder, være stævningsmand og sørge for indkvarteringer i forbindelse med 
militærmanøvrerne, samt foretage udpantninger i titel af pantefoged. Denne bestilling overgik dog 
for amtstueskatternes vedkommende på et tidspunkt til Nis Rosenberg Otzen. Efter ham blev denne 
indkrævning varetaget fra kommunens side. 

Sognefogedinstitutionen blev endelig ophævet 1. apr. 1970, mens personregisterføreren dog først 
i 1973 overgik til administrationen ved Løgumkloster kommune. 

 
Kilde: 
• H. Hejselbjerg Paulsen: "Sønderjyske Slægter". 1941. Side 38-39. 
• Peter Brodersen, gårdmand og sognefoged i Øster Terp: Oplysninger i henhold til samtale fra 1983. 
 
 

Sognefogeder 
 
1. Bertram Bertramsen (i 1600-tallet) 
Han er den første sognefoged, der kendes i Bedsted sogn. Han blev født ca. 1640, og søn af 
herredsfoged og gårdmand i Bedsted, Bertram Bertramsen (c1611-1680). 
Gift ca. 1685 med Kirsten Thomasdatter (c1658-1736), der stammede fra Ulstrup i Nr. Løgum sogn. 
Bertram Bertramsen blev gårdmand efter sine forældre. Han døde omkring 1701. 
 
2. Hans Hansen Toft (?) 
Blev født ca. 1656. Hans forældre kendes ikke. Gift 1682 med Bodil Ebbesdatter (c1652-1706), 
datter af gårdmand i Mårbæk Ebbe Hansen. 
Hans H. Toft var gårdmand og kirkeværge i Mårbæk. Han døde ca. 60 år gammel den 15. nov. 
1716. 
 
3. Bertram Staack (?) 
Født ca. 1665, søn af gårdmand i Bedsted NN Staack og Catharine Bertramsdatter (c1637-1711). 
Gift ca. 1695 med Herlich Petræus (c1675-), datter af præsten i Bedsted, Nicolaus Petræus (c1630-
1689) og Benedicte. 
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Bertram Staack var gårdmand på herredsfogedgården i Bedsted. Hvornår han døde vides ikke, da 
han og familien flyttede fra sognet ca. 1709. 
 
4. Casper von Saldern (i 1700-tallet) 
Født i Aabenraa 8. dec. 1673, søn af borgmester og amtsforvalter Casper von Saldern (1641-1722) 
og Cathrine Stahl. Gift 28. juni 1701 med Christine Mathiasdatter (1678-1754), datter af 
herredsfoged i Terp Mathias Hansen (c1625-1694) og Marie Elisabeth Fabricius. 
Casper von Saldern var gårdmand på svigerforældrenes gård i Terp og døde her knap 76 år gammel 
den 22. aug. 1749. 
 
5. Broder Ratenburg (1724-1747). 
Født i Tinglev 8. apr. 1696, søn af præsten Nicolaus Ratenburg (1656-1707) og Christine 
Clausdatter Caspergaard (1668-1719). Gift to gange. Første gang 2. maj 1724 med Benedicte Staack 
(1698-1726), datter af sognefoged og gårdmand i Bedsted Bertram Staack og Herlich Petræus (se nr 
3). Anden gang 17. okt. 1726 med Abigael Jensdatter (c 1698-1784), datter af farver i Tinglev Jens 
Jepsen og Karen Nielsdatter. 
Om overtagelsen af sognefogedembedet skriver Broder Ratenburg selv: "Den 31. juli 1724 overtog 
jeg bestillingen som sognefoged. Det kostede mig 24 mark. Den 30. apr. 1731 konfirmeredes 
sognefogedbestillingen af kongen. Det kostede 15 rigsdaler". 
Broder Ratenburg var gårdmand på herredsfogedgården i Bedsted efter forældrene. Han døde 64 år 
gammel på nær i dag den 7. apr. 1760. 
 
6. Nicolaj Ratenburg (1747-) 
Født i Bedsted 4. juli 1727, søn af gårdmand og sognefoged i Bedsted Broder Ratenburg og Abigael 
Jensdatter (se nr. 5). Gift med dispensation for slægtskab 25. okt. 1762 med Helene Nielsdatter 
(1740-1806), datter af gårdmand i Hynding i Ravsted sogn, Niels Thomsen og Anna. Om hans 
overtagelse af sognefogedhvervet, skrev hans far: "Den 13. okt. 1747 overtog min søn 
sognefogedembedet. Det kostede 22 rigsdaler og 1 mark. Den 20. nov. 1747 konfirmeredes 
kontrakten. Prisen for denne var 4 mark og 17 skilling". 
Nicolaj Ratenburg var gårdmand på herredsfogedgården i Bedsted. Her døde han 75 år gammel den 
10. aug. 1802. 
 
7. Broder Ratenburg (-) 
Født i Bedsted 26. juni 1763, søn af gårdmand og sognefoged i Bedsted, Nicolaj Ratenburg og 
Helene Nielsdatter (se nr. 6). Gift 12. juni 1802 med Anna Nissen (1768-1845), datter af gårdmand 
og sognefoged i Brunde ved Rødekro, Jørgen Nissen og Anna Kirstine Rode. 
Broder Ratenburg var gårdmand på herredsfogedgården i Bedsted og døde godt 67 år gammel den 
5. sept. 1830. 
 
8. Peter Lauridsen (Nicolaisen) (-) 
Født ca. 1741, søn af gårdmand i Visbjerg Laust Petersen (1709-1791) og Mette Nicolajdatter 
(1718-1781). Gift med dispensation for slægtskab 16. juni 1781 med Catharina Marie Hansdatter 
(1754-), datter af gårdmand i Gravlund, Hans Nicolaisen (1720-1778) og Hanne Lorentsdatter 
Widding (1733-1806). 
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Peter Lauridsen Nicolaisen var gårdmand i Gravlund på svigerforældrenes sted, men må være 
fraflyttet sognet, da det ikke fremgår af kirkebogen, hvornår han døde. 
 
9. Peder Kæstensen Christiansen (-) 
Født 2. nov. 1764, søn af gårdmand i Bramstedt i Ladelund sogn, Kæsten Christensen og Christine 
Pedersdatter. Gift 3 gange. Første gang 1. nov. 1794 med Catharina Lorentzdatter Holt (1767-1797), 
datter af gårdmand i Sivkro Lorentz Christensen Holt (1740-1794) og Catharina Margrethe With 
(1735-1799). Anden gang 23. nov. 1798 med Abigael Ratenburg (1772-1800), datter af gårdmand 
og sognefoged i Bedsted, Nicolaj Ratenburg og Helene Nielsdatter (se nr. 6). Og tredje gang 19. 
feb. 1803 med Christine Clementz (1774-1826), en enke efter gårdmand i Hørup, Broder 
Christiansen og datter af gårdmand i Nr. Haksted i Vis herred, Peder Jacobsen og Margrethe Nissen. 
Peder K. Christiansen var gårdmand og kromand i Sivkro efter svigerforældrene og døde 81 år 
gammel 20. juli 1846. 
 
10. Andreas Ewald Beck (1823-) 
Født 26. sept. 1790, søn af gårdmand i Korntved ved Tønder, Anthoni Beck og Anna Christine 
Lautrup. Han var gift to gange. Første gang 2. nov. 1816 med Kirsten Marie Mathiesen (1793-
1829), datter af gårdmand i Gravlund, Andreas Hansen Mathiesen (1757-1837) og Catharina 
Ratenburg (1766-1819). Anden gang 16. april 1831 med Maria Magdalene Hinrichsen (1803-1832), 
datter af gårdmand i Terp, Jep Hinrichsen (1776-1829) og Anne Marie Ambders (1778-1806). 
Andreas E. Beck var gårdmand i Gravlund efter sine svigerforældre og døde 50 år gammel i 
Gravlund 22. april 1841. 
  
11. Daniel Hinrichsen (1837-1852) 
Født i Øster Terp 21. juni 1808, søn af gårdmand i Øster Terp, Jep Hinrichsen (1776-1829) og 
Maren Feddersen (1791-1857). Gift i Bedsted 27. marts 1841 med Christine Hedvig Margrethe 
Groth (1817-1894), datter af præsten i St. Annen, Conrad Groth og Marie Sophie With (1786-
1858), samt steddatter af gårdmand i Nerballe, Frantz A. Hinrichsen (1778-1854) og Dorothea 
Sophie With (1790-1858). 
 

 
Sognefoged Daniel Hinrichsen i Øster Terp. 
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Daniel Hinrichsen var gårdmand i Øster Terp fra 1835 efter sine forældre, og fra 1841 også efter sin 
hustrus plejeforældre og var således med sine 2 gårde sognets største gårdmand. 
I 1868 oprettede Daniel Hinrichsen 2 legater. Om disse legater og om hans tid som gårdmand og 
sognefoged kan der læses mere fra side 666.  
 
12. Hans Christian Lilholdt (-1849) 
Født i Lilholdt i Halk sogn 19. marts 1799, søn af gårdmand på Lilholdt, Lorenz Madsen og Karen 
Nisdatter. Gift 1835 med Helene Marie Toft (1809-1873), datter af gårdmand i Terp, Hans Petersen 
Toft (1772-1830) og Catharine Hansdatter (1773-1830). 
Hans Chr. Lilholdt var gårdmand i Terp efter svigerforældrene og døde 50 år gammel 25. marts 
1849. 
 
13. Andreas Jørgen Nicolaj Nissen (1852-) 
Født i Mårbæk 10. dec. 1814, søn af inderste og skrædder i Mårbæk, Asmus Nissen (1785-1857) og 
Cathrine Maria Nicolajsen (1787-1843).  
Gift 19. dec. 1846 i Abild med enke efter Jens Lausen i Sølsted, Catharine Andersen (1819-1892), 
datter af Anders Christensen og Mette Marie Andersen i Laurup. 
Andreas J. N. Nissen blev uddannet som skolelærer fra Tønder Seminarium i 1835 og var fra 1835 
til 1842 andenlærer i Sørup. Fra 1843 lærer i Sølsted, indtil han i 1852 blev gårdmand i Mårbæk. 
Her døde han godt 78 år gammel 20. juni 1893. (Tønder Seminarie-stat, nr. 870. 1963). 
 
14. Hans Peter Duborg (-1852-1854-) 
Født 24. maj 1823 i Hostrup sogn, søn af gårdmand i Gravlund, Søren Hansen Duborg (c1790-
1858) og Mette Nielsen (-1842). Gift 18. sept. 1851 i Bedsted med Margrethe Marie Andresen 
(1828-1903), datter af Christen Beck Andresen og Lucia Susanne Hornbeck, Kauslund i Adelby ved 
Flensborg. 
Hans Peter Duborg var gårdmand i Gravlund efter sine forældre og døde 87 år gammel 2. nov. 
1910. 
 
15. Mathias Christian Brodersen (1920-1962)  
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Født i Terp 11. aug. 1887, søn af gårdmand og kommuneforstander Peter Christian Brodersen 
(1856-1906) og Marie Kjestine Jacobsen (1861-1950) i Terp. Gift i Bedsted 18. dec. 1918 med 
Johanne Cathrine Brodersen (1895-1974), datter af gårdmand på Terp Vestermark, Andreas 
Brodersen (1859-1932) og Anne Cathrine Petersen (1863-1904). 
Mathias Chr. Brodersen blev udnævnt til sognefoged 30. aug. 1920. Han blev i 1911 gårdmand i 
Terp efter forældrene og døde 93 år gammel 8. apr. 1981. (Se mere om Mathias Chr. Brodersen side 
657-664). 
 
16. Peter Christian Brodersen (1962-1970)  
Født i Terp 4. feb. 1920, søn af sognefoged og gårdmand i Terp, Mathias Chr. Brodersen og 
Johanne Cathrine Brodersen. (se nr. 15). 
 

 
 
Gift i Skanderup kirke 2. maj 1948 med Oda Søllingvrå (1925-), datter af bagermester i Skanderup 
Jes Søllingvrå og Kirstine Bentzen. 
Peter Chr. Brodersen blev gårdmand efter forældrene i 1948 og døde 5. maj 1989 i en alder af 69 år. 
 

Kilde: 

• Bedsted sogns kirkebøger. 

 
 

Sognefogedgården i Øster Terp 
 

Gården, Nederballevej 4A i Øster Terp er en af de få gårde i sognet, der har været i samme slægt, 
i hvert fald siden 1600-tallet. Den nuværende ejer, Keld Brodersen er således mindst 11. generation 
på gården. 

Den første kendte ejer var Hans, der havde gården til 1698, da han dette år overdrager den til 
sønnen Jes Hansen. Samme år blev han gift og nævnes desuden at være gårdmand på sit fødested. 
Gården havde han til 1724. Jes Hansens gård i Nerballe var fra gammel tid en kongelig gård, den 
ene af de i alt 4 kongelige gårde i Terp, som i middelalderen, måske i forbindelse med gaver blev 
overdraget til klostret i Løgum. 
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Ifølge Johannes Mejers kort fra 1641 lå alle de kgl. gårde dengang side om side langs 
hovedgaden (Overballevej) i det østlige Terp. Noget kunne derfor tyde på, at Jes Hansens gård på et 
tidspunkt er blevet udflyttet til sit nuværende sted i Nerballe, efter at den hertugelige gård, ejet af 
Jeb Reggelsen (se side 600) måske er blevet nedlagt. Der skete jo mange forandringer med gårdene 
efter at pesten havde hærget omkring midten af 1600-tallet. 
 

N Jeb Petersen kongelig gård i Terp 2 ottinger 
O Mathias Hansen  kongelig gård i Terp 2 ottinger 
P Jeb Martensen  kongelig gård i Terp 2 ottinger 
Q Morten Terstensen? kongelig gård i Terp 2 ottinger 
R Las Hansen  kogsbøl gård i Terp 2 ottinger 

               Kortoplysninger ifølge Johannes Meyer 1641 

 
 

 
Oda og Peter Brodersens gård i Nerballe i Øster Terp, som den så ud fra sydøst i 1954. Lige bag de få, 
men meget høje træer midt i billedet ses gårdens stuehus, der opførtes i 1856. De øvrige bygninger 
bagved er stalde og maskinhus. Langt ude i baggrunden skimtes Terp Vestermark og et stykke skov, 
der hører til Nerballegård og ligger ved sognegrænsen til Agerskov. Billedet er lånt af Oda Brodersen i 
1990. 

 
 

Hvilken af de 4 kongelige gårde, der er forløberen for sognefogedgården er ikke til at vide, men 
da Jes Hansen havde en datter ved navn Rebecca, kunne det tyde på slægtskab med 
herredsfogedgården i Terp, muligvis via Mathias Hansen på gård O. 

En anden af Jes Hansens 6 børn, Mette (1703-), overtog gården efter forældrene. Hun var gift 2 
gange. Først 1724 med Christen Callesen (1694-), og efter hans død i 1727 med Rasmus Hansen, en 
gårdmandssøn fra Bylderup. Han døde i øvrigt ved et ulykkestilfælde, da han med sit hestespand 
om aftenen den 17. marts 1760 sandsynligvis var kørt vild på vej hjem fra en tur i Løgumkloster. 
Den næste morgen blev han fundet på Terper Hede sammen med hestene, kvalt i tømmen og med 
hovedet nedad i noget is. 
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I hendes første ægteskab fødtes to piger, der begge døde som små, og i andet kun datteren Mette 
(1735-), der 3. nov. 1759 blev gift med Kæsten Brodersen. Han var søn af gårdmand på den eneste 
Tøndergård eller Kogsbølgård i Terp, der ejedes af Broder Hansen og Karen Kæstensdatter. Det er 
også fra dem, at hele den udbredte Brodersen-slægt har fået sit navn. Om så Broder Hansen igen 
skulle nedstamme fra en Dag Brodersen, Uglem Bjerg i Sønder Løgum sogn i 1200-tallet er en 
anden sag, og som jeg ikke skal komme ind på her, men blot henvise til den lille artikel side 692. 

Mette og Kæsten Brodersen fik 3 børn. Nette blev gift med gårdmand Hans Pedersen i Fogderup. 
Rasmus døde 31 år og ugift i 1801, mens Catharina 17. juni 1786 blev gift med Anders Mathiesen 
(1762-), en kromands søn fra Bedsted. 
 

 
 

Anders Mathiesen var i de første år efter ægteskabets indgåelse småmand i Terp, men efter 
svigerfaderens død i 1793 overtog han og hustruen hendes fædrene gård ifølge en overtagelses-
kontrakt af 28. jan. 1793. I ægteskabet fødtes 9 børn, hvoraf de to første var tvillinger. I stedet for 
slægtsnavnet Andersen fik alle børnene efter deres mor navnet Brodersen. 6 af børnene døde som 
små eller før konfirmationsalderen. Af de øvrige blev Mathias (1792-) degn og organist i Broager, 
og i 1819 gift med Dorthea Sophie Jürgensen fra Fynshav. Mette (1794-) blev gift med kådner i 
Bedsted Villads Brun (1794-), og Mette Cathrine, en af tvillingerne blev gift 5. aug. 1809 med Peter 
Chr. Andresen. Samme år overtog de hendes forældres gård. Også i dette ægteskab fødtes 9 børn: 
Af disse fik de 6 første slægtsnavnet Brodersen efter deres mor, mens de 3 sidste fik stamnavnet 
Andresen. Tre døde som små. De øvrige var Christine Marie (1818-), gift med fod-gendarm i 
Klixbøl, Peter Chr. Paulsen. Ingeborg Marie (1831-) blev gift med Peter Jessen Schmidt i Jylland, 
mens Mathias Chr. Brodersen (1821-) overtog forældrenes gård ifølge en overtagelseskontrakt af 
14. apr. 1855. Samme år, 22. aug. 1855 blev han gift med Johanne Frederikke Paulsen, en datter af 
kådner i Terp, Christian Paulsen og Else Sophie Jacobsen. 

Året efter i 1856 lod Mathias Chr. Brodersen et nyt stuehus opføre, og i 1876 blev hans jord 
opmålt til 64,7 ha. Det var også i hans tid, der blev gravet mergel fra skrænten tæt ved gården. For 
hvert læs indkasseredes 1 kr. Mergelen blev solgt vidt omkring. En anden gang var Mathias Chr. 
Brodersen ude at inspicere området syd for Terp sammen med gårdmand i Mårbæk, Frederik Peter 
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Jørgensen, der ved denne lejlighed ramtes af et lyn, der dræbte ham på stedet. Selv døde Mathias 
Brodersen 89 år gammel den 20. juli 1910. 
 

 
 

Af Johanne og Mathias Brodersens 6 børn blev den ældste, Peter Christian forældrenes afløser på 
gården i Nerballe. Christian (1857-) blev gårdmand i Mårbæk og gift med Nicoline Lydiksen. 
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Andreas Mathiesen (1859-) blev gårdmand på Terp Vestermark og her gift med Anne Cathrine 
Petersen. De to yngste sønner, Julius (1865-) og Frederik (1863-) udvandrede begge til Californien. 
Julius Brodersen havde dog i en kort årrække en gård forpagtet i Bedsted. Få år efter ankomsten til 
Amerika døde han. Den sidste af børnene var Mathie Sophie (1861-). Hun døde 16 år gammel af 
lungebetændelse. Hun kom en dag for sent i skole og skulle af den grund blive uden for døren. Her 
fik hun træk og kulde, der medførte lungebetændelsen. Endnu står stenen over hende på Bedsted 
kirkegård og bærer teksten: "Herunder hviler støvet af Mathie Sophie Brodersen". 

 

 
Gårdmand i Terp fra 1855-1884, Mathias Chr. Brodersen. Han blev født 16. apr. 
1821 og søn af gårdmand i Terp, Peter Chr. Andresen (1788-1860) og Mette 
Cathrine Brodersen (1787-1854). Den 22. aug. 1855 blev Mathias Chr. Brodersen 
gift med Johanne Frederikke Paulsen (29/1 1826 - 28/6 1889), og datter af kådner i 
Terp, Christian Paulsen (1796-1834) og Else Sophie Jacobsen (1788-1827). I 
ægteskabet fødtes 6 børn: Peter Chr., Christian, Anders Mathiesen, Mathie, 
Frederik og Julius. Mathias Chr. Brodersen døde 20. juli 1910 i en 'alder af 89 år. 
Hans hustru, Johanne blev godt 63 år. Billedet er lånt af lærer og borgmester i 
Gråsten, Peter Friis Brodersen. 

 
 

Den næste besidder på slægtsgården var som før nævnt Peter Chr. Brodersen. Om ham vides det, 
at han også var kommuneforstander i Terp. Fra Terps grundakter kendes et enkelt udtog fra Øster 
Terp protokol angående en grandebeslutning. Mødet blev afholdt 31. jan. 1883 i Øster Terp skole, 
og anledningen hertil var kun at vælge en til at rejse til Aabenraa for at ordne en tuskhandel mellem 
gårdmand Anthoni Beck og Terp kommune. Valgt blev kommuneforstander Peter Chr. Brodersen. 
Beslutningen var enstemmigt blevet vedtaget og underskrevet af: Jørgen Graungaard, Jacob S. 
Troiborg, Hans P. Hansen, Andreas Petersen, Peter Petersen, Peter Nicolaj Outzen, Hans Eskildsen, 
Eskild Jessen Eskildsen samt Thomas Hansen Møller. 

 
Peter Chr. Brodersen døde kun 50 år gammel 2. dec. 1906. Det fortælles, at han ind imellem led 

af hovedpine og depressioner, hvorfor han i perioder rejste væk. Den 17. juni 1884 blev han gift 
med Marie Kjestine Jacobsen, en datter af gårdmand på Terp Vestermark, Thomas Jacobsen og 
Maren Sørup. I ægteskabet fødtes 3 børn: Johanne Mathie (1886-) blev gift med gårdmand i Terp 
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Hans Eskildsen. Thomas Brodersen (1893-) blev gift med Bothilde Andersen, datter af gårdmand i 
Rurup Peter Chr. Andersen. De overtog i 1919 i Terp den gård, der i dag ejes af Sine og Jørgen 
Skov. Og Mathias Chr. blev 18. dec. 1918 gift med sin kusine Johanne Brodersen, datter af 
gårdmand på Terp Vestermark, Andreas Brodersen og Anne Cathrine Petersen. 
 

 
Gårdmand i Terp fra 1884-1911, Peter Christian Brodersen og hustru Marie Kjestine Jacobsen 
med deres tre børn. Peter Chr. Brodersen blev født i Terp 17. juni 1856, som søn af gårdmand i 
Terp Mathias Chr. Brodersen (1821-1910) og Johanne Frederikke Paulsen (1826-1889). 

Den 17. juni 1884 blev han gift med Marie Kjestine Jacobsen, født i Terp 31. aug. 1861, datter 
af gårdmand i Terp Thomas Jacobsen (1820-1882) og Maren Sørup (1830-1914). I ægteskabet 
fødtes 3 børn: Johanne Mathie (1886), Mathias Chr. (1887-) og Thomas (1893-). Foruden at 
være gårdmand var Peter Christian Brodersen også i en kort årrække kommuneforstander i 
Terp inden han døde 50 år gammel 2. dec. 1906. Hans hustru Marie Kjestine døde 88 år 
gammel 30. marts 1950. Billedet er fra omkring år 1900 og er lånt af Ivo Jessen, født 
Brodersen, Dorfstrase 56, Bønstrup i Tyskland. 

 
 

I 1911 overtog han gården efter sine forældre, men måtte få år efter med i verdenskrigen. 
Hjemvendt fra krigen var Mathias Christian Brodersen fra 1919-20 kommuneforstander i Terp. Der 
kendes fra Terps grundakter en lille notits fra datoen 27. juli 1920 om at Mathias Brodersen som 
kommuneforstander "forsikrer på ære og samvittighed, at Terp kommune er i besiddelse af en hel 
del parceller, men at de ikke er behæftet med ukendte rettigheder”. 1920 oprettedes en samlet 
Bedsted Lø kommune med gårdmand Georg Knudsen, Bedsted Bjerg som sognerådsformand. Til 
gengæld valgtes og udnævntes Mathias Brodersen 30. aug. 1920 til sognefoged efter indstilling fra 
det nydannede sogneråd. Dette hverv bestred han til 1962. Men herudover havde Mathias Brodersen 
mange andre tillidshverv. I 1921 blev han Sønderjyllands Kreditforeningsmand og fra 1922 dens 
stævningsmand på egnen. Fra 1924-61 var han medlem af amtsskatterådet. I 1934 blev han 
personregisterfører efter gårdmand Peter N. Haugaard, Bedsted. Fra 1941-70 kredsvurderingsmand 
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for kreditforeningen, og i 1949 blev han udnævnt til ridder af Dannebrog, og som han i 1960 fik 
suppleret med fortjenstmedaljen i sølv. I 1961 blev han desuden vurderingsmand for Brandkassen. 

Som helt ung var Mathias Brodersen på landbrugsskole i Aabenraa og i 1908-09 besøgte han 
Roskilde Højskole. Om gården i Nerballe kan man i bogen "Danske Landmænd" fra 1943 læse: 
"Den har et jordtilliggende på 136 tdr. land og besætningen består af 5 heste, 12 køer, 58 
ungkreaturer samt 50 svin". 
 

 
Gårdmand i Terp fra 1911-1948 samt sognefoged fra 1920-1962, Mathias Christian Brodersen 
og hustru Johanne Cathrine Brodersen. Mathias Chr. Brodersen blev født i Terp 11. aug. 1887, 
søn af gårdmand og kommuneforstander i Terp Peter Chr. Brodersen (1856-1906) og Marie 
Kjestine Jacobsen (1861-1950). 

Den 18. dec. 1918 blev han gift i Bedsted kirke med Johanne Cathrine Brodersen, født 12. apr. 
1895 og datter af gårdmand på Terp Vestermark, Andreas Brodersen (1859-1932) og Anne 
Cathrine Petersen (1863-1904). I ægteskabet fødtes 8 børn: Peter Christian (1920-), Christine 
(1920-), Andreas (1920-), Aage (1920-), Anne Cathrine (1922-), Frederik Julius (1924-), Marie 
Kjestine (1925-) og Viggo (1936-). Johanne Cath. Brodersen døde knap 79 år gammel den 10. 
marts 1974. Mathias Chr. Brodersen døde 8. apr. 1981. Han blev 93 år gammel. Billedet er fra 
ca. 1950, og er lånt af Oda Brodersen, Øster Terp. 

 
 

I ægteskabet med Johanne Cathrine fødtes 8 børn: tvillingerne Peter og Christine i feb. 1920 og i 
dec. samme år tvillingerne Aage og Andreas. Christine døde som spæd, mens Peter senere overtog 
gården efter forældrene. Aage blev gift i 1946 med Christine Sørensen (1923-) fra Bedsted, og 
Andreas blev bagermester i Vilsbæk og gift med Inge Jepsen. Derefter fulgte Anne Cathrine (1922-
), gift 1941 med politibetjent i Aabenraa, Aage Fredsted (1917-). Frederik Julius, der også kaldes 
Frede (1924-) blev gårdmand i Ulstrup i Nr. Løgum sogn og gift med Anne Lise Jacobsen. Dernæst 
Marie Kjestine (1925-), der 1945 blev gift i Bedsted med købmand i Hønkys, Walter Hansen, og til 
sidst Viggo (1936-), der er købmand i Døstrup og som i 1959 blev gift med Jenny, en datter af 
gårdmand i Mårbæk, Jens Møller og Hansine Lydiksen. 

Som før nævnt blev det den ældste søn, Peter, der overtog gården efter forældrene i 1948. 
Samme år blev han gift i Skanderup kirke med Oda Søllingvrå, født 28. nov. 1925, og datter af 
bagermester i Skanderup ved Lunderskov Jes Søllingvrå og Kirstine Bentzen. Også hvervet som 
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sognefoged fik Peter Brodersen overdraget efter sin far i 1962, men i forbindelse med 
kommunesammenlægningen i 1970 blev sognefogedinstansen nedlagt. Dog fortsatte Peter 
Brodersen endnu i nogle få år med at være personregisterfører. 

Udover at passe gården var Peter Brodersen også i mange år aktiv i flyverhjemmeværnet, hvoraf 
han i en del år også var dets leder. Den 5. maj 1989 døde han 69 år gammel. 

I ægteskabet med Oda fødtes 3 børn: Keld er den ældste. Han er ugift og har siden 1977 stået 
som ejer af den gamle slægtsgård. Arne er gårdmand på Terp Vestermark og er her gift med 
hjemmehjælper og byrådsmedlem Anne Brodersen, en datter af tidligere gårdmand, byrådsmedlem 
og sognefoged for Ravsted sogn, Jørgen Johansen. Og den yngste, Inge (1955-), der er bosat i 
Løgumkloster og her gift med Bent Hansen, søn af Hanne og Christian Hansen i Bedsted. 

Til gården hører der i dag ca. 60 ha, og driften er baseret på korn og mælkeproduktion, idet Keld 
i kostalden har 47 køer og den tidligere svinestald i stedet fyldt op med kalve og ungkreaturer. 

 
Kilde: 
• Skyld- og panteprotokol, litra A 256, nr. 983. 1739-1882. Retsbetjentarkivet for Rise og Sdr. Rangstrup 

herred. Landsarkivet i Aabenraa. Heri bd. 1, bl. 3 angående Brodersens gård i Øster Terp. 
• Øster Terp Grundakter: Bd. 1, bl. 39. Kopi af grandebeslutning fra Terp kommunes protokol. Bd. 1, bl. 66 

ang. erklæring om de ikke behæftede parceller i Terp. 
• Danske Landmænd og deres indsats. Sønderborg og Aabenraa amter. 1943. Om Mathias Brodersen og 

hans gård i Terp, side 461-62. 
• L.S. Ravn: "Lærerne i Nordslesvig c1814-l920". 1978. Heri om degn Mathias Brodersen i Broager, nr 

291. 
• Oda og sønnen Keld Brodersen: Oplysninger om gården og slægten, samt lån af billeder.  
• Oplysning: Se også artiklen om Nerballes bebyggelse, side 600-602. 
 
 
 

Varsel af sort ligvogn 
 

En aften, da gårdmand og kommuneforstander, Peter Chr. Brodersen var på vej hjem til sin gård 
i Nerballe, så han en sort ligvogn komme ham i møde på hulvejen tæt ved gården. 

Peter Chr. Brodersen blev helt stiv af skræk ved mødet af dette køretøj, og omkring 1 uges tid 
senere døde han. Ligvognen, som han der havde set havde således været et varsel om sin egen død. 

 
Kilde:  
• Aage Brodersen, tidligere Øster Terp: Mundtlig meddelelse af 13. nov. 1983 om hans bedstefar, Peter 

Chr. Brodersen, der fødtes 1856 og døde i 1906. 
 
 
 

Varsel af tordenforbandelse 
 

En varm sommerdag i 1899 gik gårdmændene Mathias Chr. Brodersen (1821-1910), Terp og 
Frederik Peter Jørgensen (1825-1899), Mårbæk og inspicerede deres marker, da der pludseligt kom 
et voldsomt tordenvejr, som Frederik Jørgensen forbandede. Mathias Brodersen kunne ikke lide 
hans spotten, hvorfor han sprang over grøften for at følge ham fra den anden mark. Lidt efter kom 
der et lyn, som ramte Frederik Jørgensen. Han var dræbt på stedet. 
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Kilde: 
• Aage Brodersen, Tidligere Øster Terp: Oplysning af 13. nov. 1983. 
• Bedsted sogns kirkebog over døde: Heri fremgår det også, at Frederik P. Jørgensen døde af et lyn, der 

ramte ham på en mark ved Øster Terp den 17. juli 1899. 
 
 
 

Sognets officielle stempler 
 

Cirkelrundt stempel eller segl for Bedsted Kommune. Det blev benyttet i den tyske tid mellem 
1864 og 1920. Dets tekst lyder: "Gemeinde Bedstedt, Kreis Apenrade". Midt i stemplet ses den 
tyske ørn med pikkelhue på hovedet og et scepter og kors i kløerne. Nærværende stempel blev sat i 
1892 af daværende kommuneforstander, Andreas J. Haugaard, Bedsted. 

 

 
 

* 
Ovalt stempel for Bedsted Kommune, der efter 1920 nu udgjorde hele sognet. Det blev benyttet 

indtil kommunesammenlægningen i 1970. Dets tekst lyder: "Bedsted Lø Sogneråd, Aabenraa Amt". 
Nærværende stempel blev sat i 1952 og signeret af sognerådets daværende kasserer, gårdmand 

Hans Skou, Øster Terp. 

 
 

* 
Kvitteringsstempel med teksten "Bedsted Lø Kommune". Stemplet er sat og underskrevet af 

sognerådets kommunekasserer eller sekretær gennem 12 år fra 1955 til 1967, Inga Hansen. 
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* 
Præsteembedets officielle segl, der blev benyttet af sognets præster efter genforeningen og indtil 

1978. Seglet eller stemplet er ovalt og dets tekst lyder: "Bedsted, Sognepræsteembede, Aabenraa 
Amt". 

 
 

* 
Præsteembedets segl, der første gang blev taget i anvendelse 21. juli 1978. Det er cirkelrundt og 

har teksten: "Bedsted Præsteembede". I midten ses en rose samt to græske bogstaver α (alfa) og ω 
(omega). Seglet er udarbejdet af tegneren Per Illum, Randers efter et ideudkast af daværende 
sognepræst, Frederik Birkler. Om seglets nærmere betydning, kan der læses side 154. 

 

 
 

* 
Preussen vedkendte sig ikke titlen af sognefoged. I stedet havde man i hvert sogn en 

personregisterfører. Den sidste i tysk tid var gårdmand Peter N. Haugaard, Bedsted. Han fortsatte i 
hvervet indtil sin død i 1934, da det atter blev lagt ind under sognefogedens arbejdsområde. 

Nærværende stempel blev sat og signeret i 1930 af daværende personregisterfører, Peter N. 
Haugaard. 

 
 

* 
Stempel med teksten: Pantefogeden for Bedsted sogn. Nedenstående stempel blev sat i 1948 af 
daværende pantefoged i Bedsted sogn, Nis Rosenberg Otzen. (stemplet er lidt svagt i trykket) 
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* 
Stempel med teksten: Bedsted Lø Sognebibliotek. Langt tilbage har der været sognebibliotek, både 
i den gamle Bedsted skole samt i den nye Centralskole. Biblioteket på skolen fungerer i dag kun 
som skolebibliotek. 

 
 

* 
I 1970 ophævedes sognefogedbestillingen i Danmark. Dog fortsatte den tidligere sognefoged, 

Peter Brodersen, Øster Terp endnu i tre år som sognets personregisterfører, inden også dette hverv i 
1973 blev lagt ind under administrationen ved Løgumkloster Kommune. 

Stemplet er firkantet og dets tekst lyder: "Personregisterføreren, Bedsted Sogn, CPR-2479, 
Løgumkloster". Stemplet blev sat og signeret af Peter Brodersen i Øster Terp den 29. juni 1971. 
 

 
 
 
 
 

Nationalismen i 1800-tallet 
 

Efter Napoleonskrigenes ophør i begyndelsen af 1800-tallet startede overalt i Europa et 
oprydningsarbejde med at reorganisere de enkelte landes statsgrænser. Omtrent samtidigt hermed 
udbrød der i 1830 revolution i Paris, hvor kravet fra oprørernes side først og fremmest hed 
liberalisme. Revolutionstankerne bredte sig til det øvrige Europa. De liberale tanker om frihed og 
medbestemmelse nåede også til Slesvig og Holsten. 

I Slesvig havde bondestanden fra gammel tid haft en høj grad af selvstyre og selvfølelse. 
Dominerende herremænd med livegenskab og hoveri, som kendtes i f. eks. Holsten eller på 
Sjælland, fandtes ikke her. Folket i Slesvig var dansktalende ned til omkring byen Slesvig, og var 
gennem flere århundreder underlagt hertugen af Gottorp. Nationalfølelse som vi kender det i dag 
kendtes heller ikke, og da f. eks. Aabenraa amt omkring år 1720 blev indlemmet i det danske 
kongerige var befolkningen på det nærmeste neutral. Hertugen af Gottorp og kongen af Danmark 
var jo også en og samme person. 
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Sprogkort over det slesvigske område, der viser hvordan det danske folkesprogs sydgrænse i 1800-
og 1900-tallet flyttede nordpå. De afgørende forandringer indtrådte i begyndelsen af 1800-tallet, da 
det velstående bondesamfund i Angel skiftede sprog fra dansk til tysk i løbet af få årtier. Kortet er 
hentet fra "Danmarks Historie", i bindet om Slesvig og Holsten efter 1830, af Lorenz Rerup. 1982. 
Side 62. 

 
For at imødekomme det folkelige oprør efter 1830 blev der i alle tyske forbundsstater og 

herunder Holsten oprettet rådgivende stænderforsamlinger. I Holsten fik stænderforsamlingen sæde 
i Itzehoe. Kongen af Danmark havde som hertug af Holsten plads i det tyske forbund, og oprettede 
nu et tilsvarende system i Danmark. De 3 stænderforsamlinger fik til huse i Roskilde for øerne, i 
Viborg for Jylland og i byen Slesvig for hertugdømmet Slesvig. Stænderforsamlingerne trådte første 
gang sammen i 1836, og fra nu af kunne den sønderjyske bondestand give sit besyv med, men det 
blev fra starten ikke så meget de liberale tanker, der mest optog befolkningen, men derimod det 
nationale spørgsmål, om hvad man var: dansk eller tysk. 

Den sydfra kommende slesvig-holstenske bevægelse ønskede et samlet Slesvig-Holsten lagt ind 
under det tyske forbund. Dog, mente den, at de nordligste dele af Slesvig ved en folkeafstemning 
skulle lægges sammen med Danmark. 

Talesproget i Slesvig var overalt på landet dansk, og der opstod nu et modsætningsforhold 
mellem den jævne landbefolkning og embedsmandsstanden i byerne. Gennem lange tider havde 
disse embeder været besat af folk, der var uddannet fra tyske skoler, hvilket medførte at rets - og 
forvaltningssproget var tysk. Sådan var det bare og det gav endnu ikke i begyndelsen af 1800-tallet 
anledning til større problemer. Den nationale situation i Aabenraa amts landsogne før 1848 kunne 
kort karakteriseres således: Det store flertal var konservativt indstillede og derfor på forhånd 
skeptisk over for alle nye ideer, men efterhånden som den kongefjendske agitation fra slesvig-
holstenernes side tiltog og skærpedes, vågnede de mere og mere til bevidsthed om, at de var danske 
slesvigere. 

I Ravsted sogn gik sognefoged Thies Hansen Steenholdt åbenlyst over til den slesvig-holstenske 
lejr og i 1840 gjorde han sig upopulær blandt de dansksindede, ved at rejse rundt til andre 
sognefogeder i Slogs herred, for at få dem til at anmode kongen om ikke at indføre sprogreskriptet, 
dvs. ikke at indføre dansk som rets - og forvaltningssprog i Mellemslesvig. 

Peter Hiort Lorenzens optræden i stændersalen i Slesvig i 1842, hvor han "vedblev at tale dansk" 
efter flere irettesættelser om at tale tysk, har ganske givet også sat gang i nationalitetsdebatten. 
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Året 1848 blev skelsættende i landsdelens historie. Martsdagenes slesvig-holstenske oprør, der 
blev starten til 3-årskrigen 1848-50, tvang nu alle i Slesvig til at træffe en afgørelse i det nationale 
spørgsmål. Krigen blev starten til en national vækkelse i hele Nordslesvig, og for nogen blev det 
tilfældigheder, der blev afgørende for om man blev dansk- eller tysksindet. 

Til slesvig-holstenerne sluttede embedsmændene sig, men dertil kom også mange præster (se 
artiklen om Ludvig Schrader side 684), samt en stor del af de største og mest betydningsfulde 
bønder. Deres sønner blev også gerne sendt sydpå til tyske skoler, for der at få en højere 
uddannelse. 

I slaget ved Bov 9. apr. 1848 fik danskerne en fordel, der sammenlagt betød en styrkelse af 
kampmoralen, men efter den preussiske sejr ved Slesvig 23. april blev det slesvigske fastland 
oversvømmet af tyske tropper, og som en følge deraf indsattes en provisorisk og tysksindet regering 
i Slesvig. Langt den overvejende del af embedsmændene i og omkring Aabenraa sluttede sig til det 
nye styre og kunne derfor blive siddende i deres embeder. 

Overalt i Nordslesvig havde oprøret imidlertid fremkaldt en voldsom harme. Mange steder 
nægtede befolkningen at adlyde den tyske øvrighed. Heller ikke sognefogederne i Aabenraa amt 
kunne undgå at føle den nye politiske tilstand. For at træffe en afgørelse om deres stilling til 
myndighederne i Aabenraa samledes de til et møde omkring den 1. maj. Den direkte anledning 
dertil var det kongelige krigsministeriums befaling af 22. apr. om ikke at adlyde den af tyskerne 
indsatte regering i Slesvig. 

Til stede var alle sognefogeder fra Aabenraa amts to herreder. Disse var: Anders Black, Genner 
for Øster Løgum østersogn, Niels Iversen Borg fra Øster Løgum, Asmus Eschelsen fra Nybøl og 
sognefoged for Hjordkær sogn samt en del af Bjolderup sogn. Hans Chr. Reuter, Stollig for Løjt 
sogn, Christian Jacobsen Rohde, Brunde for Rise sogn, Bende Nissen Winther, fra Ørslev og 
sognefoged for Hellevad sogn og endelig storbonden og sognefoged for Bedsted sogn, Daniel 
Hinrichsen fra Øster Terp. Sidstnævnte hørte til de yngste i kredsen og havde i kraft af sin sociale 
position tidligt skaffet sig nære forbindelser med tyskerne mod syd. Mens Daniel Hinrichsen straks 
åbenbarede sit tyske sindelag og sin villighed til at anerkende den provisoriske regering, besluttede 
de øvrige sognefogeder i fællesskab at indgive deres afskedsbegæring til amtmanden. 
 

 
Gårdmand og sognefoged i Terp, Daniel Hinrichsen. Han blev født i Terp 21. juni 1808, søn 
af gårdmand Jep Hinrichsen (1776-1829) og Maren Feddersen (1791-1857). 33 år gammel 
blev han 27. marts 1841 gift med Christine Hedvig Margrethe Groth (1817-1891), datter af 
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præsten i St. Annen, Conrad Groth og Marie Sophie With, der var præstedatter fra Bedsted, 
samt enearving og steddatter af gårdmand i Nerballe, Frantz Albrecht Hinrichsen (1778-
1854) og Dorothea Sophie With (1790-1858). I 1835 overtog Daniel Hinrichsen gården efter 
sine forældre og lod den samme år udflytte til Terp Vestermark, hvor den senere fik navnet 
Tannenhof. I 1841 giftede han sig til Nerballegård og blev således med et sognets største 
jorddrot med et jordtilliggende på i alt 351 hektar. I 1837 udnævntes han til sognefoged, men 
kom under 3-årskrigen på grund af sit tyske sindelag i opposition til sognets øvrige befolkning 
og søgte derfor om at blive fritaget for hvervet. Det blev ham først bevilget i 1852. I 1868 
stiftede han to legater: Et for lang og tro tjeneste og et for fattige familier i Terp. I 1992 
uddeltes legaterne for sidste gang. I ægteskabet med Christine Groth fødtes 5 børn: Hedvig 
Justine (1841-1850), Jep (1845-1912), Marie Sophie (1847-1854), Hedvig Marie (1855-) og 
Frantz Conrad (1857-1923). Den 14. feb. 1879 døde Daniel Hinrichsen godt 70 år gammel. 

 
Samtidig var danskheden i befolkningen på Aabenraa-egnen for alvor vakt til live. Herom 

vidnede de mange protestskrivelser fra befolkningen samt tilstedeværelsen af de mange frivillige 
danske soldater, som strømmede til landsdelen for at hjælpe. (Jævnfør historien om maleren Johan 
Th. Lundbye og hans delings tilbagetrækning til Jylland via Bedsted). Fjenden, der fulgte lige efter, 
troede den skulle befri en underkuet befolkning, men mærkede i stedet, at den ikke nærede noget 
ønske om at blive "befriet". Ethvert samarbejde med den provisoriske regering var ilde set og 
sognefogederne kom naturligvis derved i en såre vanskelig situation. 
 

For at afstive deres position overfor befolkningen fik sognefogederne med amtshusets billigelse 
ansat midlertidige medhjælpere i embedet, bl.a. under påskud af, at der var blevet en hel del mere at 
bestille på grund af militærleverancerne. Den 12. maj 1848 fik Daniel Hinrichsen således 
gårdmændene Johannes Hansen, Øster Terp og Nicolaj Ratenburg, Bedsted anerkendt som sine 
medhjælpere. Dette mildnede på ingen måde befolkningens holdning til Daniel Hinrichsen, 
tværtimod mærkede han mere og mere den åbenbare uvilje, den havde overfor ham. 

 
Af personlige og nationalistiske grunde havde Daniel Hinrichsen taget de tysksindedes parti. I 

1837 var han blevet udnævnt til sognefoged for Bedsted sogn, da alt endnu var fryd og gammen, 
men da det nu viste sig, at tyskheden var i mindretal, satte han sig derfor 21. maj 1848 til 
skrivepulten og skrev følgende mistrøstige brev på dansk til amtshuset i Aabenraa: 
 

”Hidtil har jeg smigret mig med at foreståe Sognefogedembedet til Sognets Gavn og Vel, 
og tillige ofte med Fornøjelse har jeg fornummet, at idet mindste den største og 
fornuftigste (!) Deel af Sognets Beboere har været veltilfreds med denne min lille 
Embedsførelse. Men nu have desværre Omstændighederne forandret sig, så jeg for min 
egen Persons Skyld, alt siden Krigens Begyndelse har ønsket at blive dette mit Embede 
entlediget, men har dog alligevel ikke med Alvor andraget derpå, da jeg troede, især i 
denne ulykkelige Periode at forårsage en endnu større Virvar og Uorden i dette mig hidtil 
kiære District. 
Dog må jeg til min store Ærgrelse fornemme, at selv dem, som jeg hidindtil har holdt for 
veltænkende imod mig, nu ere anderledes sindede, og tror det derfor at være min Pligt, 
både for Districtet og min egen Samvittigheds Skyld, at aftræde fra dette mit Embede. Jeg 
kan vistnok ingen Nytte være Districtet til som Foged, og troer ikkuns at kunne forsvare 
det for Gud og mit Sogn, dermed, at jeg herved tilsender det Høje Arnthuus min 
Bestalling, med det Andragende: at fåe den casseret ..... Endvidere vover jeg at gjøre det 
Høje Amthuus opmærksom på, at en Mand i Sognet, som jeg holder bedst passende til 
Sognefoged, i denne Tid ikke er det, da han ligesom jeg er mistænkt, hvorfor jeg troer det 
at være rigtigst, at lade Sognebesiddere eller måske ikkuns Bønderne vælge Een ved 
Stemmeflertal.” 
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Daniel Hinrichsen sluttede meget betegnende sit brev med en hjertelig tak til amtsforvalteren, 
herredsfogeden og især til amtmand von Stemann for det gode samarbejde han i de forløbne år 
havde haft med dem. Af disse linier fremgår det tydeligt, at Hinrichsen havde nære forbindelser til 
sine foresatte, der sammen med sine forretningsforbindelser sydpå har været medbestemmende til 
hans tyske sindelag og indstilling til de aktuelle spørgsmål. 

Amtmand von Stemann i Aabenraa afslog imidlertid hans begæring om afsked, og Daniel 
Hinrichsen måtte derfor atter gribe til pennen 30. maj 1848, for at gøre sine foresatte begribeligt, 
hvor vanskelig hans situation i sognet var: 
 

”Om end skjøndt jeg altid har handlet efter Samvittighed og vil staae til Ansvar for Alt, 
hvad jeg har foretaget som Sognefoged og Privatmand, så kan jeg dog ikke længere have 
dermed at giøre og for at blive frie for samme, så rejser jeg nu på ubestemt Tid efter 
Hamburg. Jeg har altid villet blive min Embedseed troe (!) og har kuns giort det, som 
kunde handle imod samme, hvad Magten har befalet, men dog kan jeg ikke gjøre 
Districtet det tilpas. Jeg har aldrig havt med Politik at gjøre, aldrig underskrevet hvilken 
som helst Petition(!), og dog maae jeg nu mærke at være mistroet, hvorfor jeg nu hermed 
sender min Bestalling for aldrig mere at tage imod den.” 
 

Også mange andre sognefogeder indgav deres afskedsansøgninger, men alle blev afslået, da de 
provisoriske myndigheder ønskede at give befolkningen det indtryk, at alt var som det plejede. To 
år senere i 1850 udnævntes kammerherre Heltzen til amtmand over Aabenraa amt. Blandt de mange 
krævende opgaver efter krigen var bl. a. løsningen med de mange bestillingsmænd, der under krigen 
havde indsendt deres afskedsbegæringer. Den nye amtmand lod dog endnu to år gå inden han 
besluttede sig til at sende Daniel Hinrichsen følgende skrivelse af 28. aug. 1852 til besvarelse: 
 

”Det vil være Dem i Erindring, at jeg i Sommeren eller Efteråret 1850, efter at De for mig 
havde vedkjendt Dem såkaldte slesvigholstenske Sympathier og Anskuelser, yttrede mig 
sindet at tage en tidligere af Dem indgivet, men ikke bevilget Ansøgning om Entledigelse 
til Følge, men at jeg på Deres i modsat Retning udtalte ønske og Deres Erklæring om 
ubetinget Lydighed i Deres Bestillingsførelse stillede Sagen indtil videre i Bero. 
Endskjendt De aldrig i Tjenesteforholdet til mig har undladt at holde Dem hun Deres 
Erklæring efterrettelig, turde dog den Tid være kommen, da den, der er i offentlig 
Bestilling, åbent må slutte sig til Tingenes lovlige Orden og den retmæssige Regjering eller 
træde ud af Funktion. Jeg må derfor opfordre Dem til skriftlig at erklære, om De ere 
kommen til Erkjendelse af Deres tidligere, såkaldte slesvig-holstenske Anskuelsers 
Urigtighed, da jeg i modsat Fald anser det som stridende mod min Pligt længere at 
udsætte Spørgsmålet om Deres Entledigelse." 

 
Da Daniel Hinrichsen var en mand, der havde sine meningers mod, svarede han omgående 

amtmanden. Brevet havde han dog først modtaget den 9. september på grund af datidens 
langsomme postgang. I svarskrivelsen skriver Daniel Hinrichsen bl.a.: "Mine politiske anskuelser 
ere endnu de samme, som jeg ved samtalen med Deres Højvelbårenhed dengang vedkendte", og 
sluttede sit brev med at udtale, at han ville være veltilfreds med at træde tilbage fra 
sognefogedbestillingen. 
 

Tilladelsen til at træde tilbage kom senere på året, men til gengæld fik han hvervet som 
sandemand, hvilket han beklædte til 1862, selv om den national-liberale herredsfoged Blume var af 
den mening, at "sandemand bør kun en sådan mand være, til hvem øvrigheden og hans medborgere 
har fuld tillid". 
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Til fly sognefoged for Bedsted sogn valgtes gårdmand i Mårbæk, Andreas J. Nissen (1814-
1893), om hvem pastor Ishøj i Bedsted gav følgende skudsmål: "Han er en meget praktisk mand, 
samt, hvad jeg antager, vil være særdeles behageligt, afgjort dansksindet og loyal". 
 

 
Luftfoto af Tannenhof i Øster Terp. Gården blev udflyttet fra Terp og opført 1835 af Daniel 
Hinrichsen. I 1925 brændte laden og det meste af kostalden, men blev hurtigt genopbygget 
og udvidet i rødsten. Den hvidpudsede hovedbygning er en kort og ret dyb længe med 
sorttjæret kampestenssokkel og halvt afvalmet skifertag. Tannenhof ejes i dag af Karen og 
Johannes Ulrich. Billedet er taget fra sydøst engang i 1950-erne af Sylvest Jensens Luftfoto 
og er lånt af afdøde og tidligere gårdmand Fritz Ulrich. 

 
 

Begejstringen i den danske befolkning efter 3-årskrigen var meget stor, selv om krigens resultat 
nærmest må betegnes som uafgjort og stoppet ved Ruslands mellemkomst. Efter nogle års forløb 
begyndte tyskheden så småt at røre på sig igen. Aabenraa amt var ikke nævneværdigt tysk, 
hvorimod der var langt flere tysksindede i Tønder amt, hvilket også tydeligt fremgik af 
stændervalget i 1852. Som stænder-repræsentant i Aabenraa amt valgtes gårdmand Chr. H. Møller, 
Skovgård i Rise sogn med 190 stemmer, mens sognefoged Peter H. Petersen fra Sdr. Hostrup fik 
178 stemmer. De to tyske kandidater, der fik de højeste stemmetal var Hieronymus Petersen fra 
Søes med 48 stemmer og Daniel Hinrichsen med 44 stemmer. 

Ved stændervalget i 1854 blev sognefoged Hans Chr. Reuter fra Stollig danskernes repræsentant 
for Aabenraa amt med ikke færre end 265 stemmer, mens Chr. Møller kun opnåede 195 stemmer og 
Peter Petersen 84 stemmer. Ved dette valg var de tyske stemmetal ganske ubetydelige, muligvis 
fordi mange tyskere ved dette valg gav deres stemme til Reuter, på grund af hans moderate 
holdning. 

 
Det sidste stændervalg i 1860 gav 297 stemmer til Chr. Møller og 237 stemmer til Reuter, mens 

Daniel Hinrichsen, der nu var tyskernes spidskandidat kun opnåede 99 stemmer. 
I 1864 kom regnskabets time for den uafklarede 3-årskrig. I Slaget ved Dybbøl mødte de tyske 

tropper op med et moderne krigsmateriel og sejrede stort i løbet af ganske kort tid. Herefter blev 
hele Slesvig, Holsten og Lauenburg fuldt og helt indlemmet i det tyske rige. Daniel Hinrichsen i 
Øster Terp kunne herefter roligt læne sig tilbage. Tyskerne havde sejret. Dog fik han ikke stillingen 
son sognefoged tilbage, da Tyskland ikke ville kendes ved dette embede. 
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Som storbonde var Daniel Hinrichsen ellers kendt som en dygtig, dynamisk og handlekraftig 
mand. Han var på mange områder en foregangsmand inden for landbruget, idet han allerede 
dyrkede roer som en af de første i 1860-erne. Han udvidede flere gange gårdens jordtilliggende ved 
køb, og på Terp Nørremark opdyrkede han hedejord. I Overballe I Terp nedlagde han drænrør for at 
fjerne noget vand. Og som arbejdsgiver var han ofte hård og hensynsløs overfor sine tjenestefolk, 
som f. eks. da han lod sine karle arbejde i toholdsskift med at grave mergel fra hulvejen mellem 
Overballe og Nerballe. Der blev gravet til langt ud på aftenen, så det var nødvendigt at arbejde ved 
skæret fra petroleumslamper. 

 
Daniel Hinrichsen var gårdmand fra 1835 til 1876 med et jordtilliggende på 351 hektar, svarende 

til 34 % af hele Terps areal. Han var derfor også en formuende mand, og lånte endda ofte penge ud 
til folk. Han ragede langt op over de øvrige bønder i sognet. Han hørte til blandt overklassen og 
plejede derfor selskabelig omgang med ligesindede og ligestillede udenfor sognet. 
 

 
Hinrichsen-slægtens familiegravsted på Bedsted kirkegård. Gravstedet var forbeholdt de personer 
af slægten, der boede på gården Tannenhof. På den store og sorte marmorsten læses: "Ruhestätte 
der Familie Hinrichsen Osterterp". Den lille sorte sten nedenfor er en anbragt gravplade over 
legatstifteren Daniel Hinrichsens datter, Hedvig Dorothea (1841-1850). 

De fire ens gravsten til højre i billedet og ligeledes med sorte marmorplader er sat over Daniel 
Hinrichsens efterfølger på Tannenhof, sønnen Jep (1845-1912) (Sten nr 2), svigerdatteren Luise 
Toft (1852-1890) (Sten nr 3) og to børnebørn, Jep Heinrich (1878-1939) (sten nr 1) og Cathrine 
Helene (1879-1880) (sten nr 4). Daniel Hinrichsen selv blev begravet i Nerballegårds gravsted, idet 
han blev gift med en steddatter herfra, Christine Hedvig Margrethe Groth. Om deres gravsten kan 
der læses på næste side. 

Den store hvide og nærmest vandretliggende sten er ældst. Den er sat over Daniel Hinrichsens 
forældre, en stedmor samt 3 af hans søskende. Teksten, der er skrevet på dansk, lyder: "Herunder 
hviler salige Anna Maria Hinrichsen, fød Ambders, Tønder d. 27. octbr. 1778, døde d. 1. novbr. 
1800, var 28 aar 4 dage gl. Peder Chr. Hinrichsen født d. 5. april 1819, døde d. 27. aug, var 20 uger 
gl. Peder Chr. Hinrichsen, født d. 30. juli 1820, døde d. 16. decbr. 1821, var 1 aar 17 uger gl. 
Christina Hinrichsen, født d. 3. juni 1811, døde d. 23. sept. 1826, var 15 aar 16 uger gl. Jep 
Hinrichsen, født d. 10. juli 1776, døde d. 8. decbr. 1829, var 53 aar 21 uger gl. Maren Hinrichsen, 
født Feddersen i Rorkier d. 1. jan. 1791, døde 5. juli 1857, var 66 aar 27 uger gl." Foto: H. 
Haugaard, feb. 1993. 
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Næste gang vi hører mere til Daniel Hinrichsen er i året 1868, da han godt op i årene lod oprette to 
legater. Der var gået 4 år siden den sønderjyske landsdel var kommet på tyske hænder, og det til 
trods for et overvejende dansk flertal. Således stemte i Bedsted sogn 82 % dansk ved valget i 1871 
til den tyske rigsdag. 
 

Med denne viden i baghovedet har Daniel Hinrichsen nok villet benytte sin gode økonomiske 
situation til at blødgøre tingenes tilstand med en form for indrømmelse overfor sognets 
dansksindede befolkning. De to legater oprettedes hver med en startkapital på 200 thaler preussisk 
courant, der i de efterfølgende år øgedes flere gange med lignende beløb. Det ene legat blev i 
begyndelsen tildelt sognets tjenestefolk, der i mindst 6 år havde tjent sit herskab med tilfredshed. 
Årmålet blev dog senere af menighedsrådet nedsat til 3 år. 

 
Det andet legat var tilegnet fattige familier i Øster Terp, der uforskyldt var endt i fattigdom. (Om 

disse to legater kan der læses nærmere på næste side). 
I 10 år fik Daniel Hinrichsen lov til selv at se og opleve, at legaternes midler spredte glæde 

blandt sognets beboere, inden han 14. feb. 1879 døde i en alder af godt 70 år. Han blev stedt til 
hvile på Bedsted kirkegård i Nerballegårds store familiegravsted nordvest for kirken. Gravstenen 
for Daniel Hinrichsen og hustruen Christine Groth står der endnu og bærer en tysk indskrift. 
Sammenholdt med hans forældres gravsten i Tannenhofs familiegravsted vest for kirken, lægger 
man især mærke til, at denne stens tekst er skrevet på dansk, men det var jo også før 1848. 

 

 
Gravstenen over legatstifteren, sognefoged og gårdmand Daniel Hinrichsen og hustru 
Christine Groth. På den mandshøje marmorgravsten, bestående af en høj sokkel, hvorpå 
der står en opstablet stenbunke med et kors oveni. Teksten på den øverste og krøllede 
plade lyder: 

Wachet und betet 
denn ihr wisset nicht, 

wann es Zeit ist 
(Marc. 13.33) 

Sokkelens tekst: 
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Daniel Hinrichsen 
aus Terp 

geb. den 21. Juni 1808 
gest. den 14. Februar 1879. 

Christine Hinrichsen 
geb. Groth 

geb. d. 21. Decbr. zu St. Annen  
gest. d. 11. Novbr. zu Osterterp 

1817 - 1891 

 
Stenen står i Nerballegårds daværende familiegravsted i kirkegårdens nordvestlige 
hjørne. Stenen ved siden af til højre er rejst over Christine og Daniel Hinrichsens søn og 
efterfølger på Nerballegård, Frans Conrad Hinrichsen (1857-1923) og dennes hustru, 
Sophie Meyer (1854-1930). Foto: II. Haugaard, april 1993. 

Kilde: 
• H. V. Gregersen: "Fra den nationale vækkelse", artikel i Sønderjyske Årbøger 1951. Side 161-201. 
• Aabenraa amts journalsager 1862, XIV 3/13. Jævnfør artikler i Dagbladet Heimdal 29. nov. - 3. dec. 

1948. 
• Trap Danmark: Aabenraa amt, bind 10. 1966. Angående Tannenhof, side 862. 
Oplysninger:  
• Se også artiklerne om de to gårde i Terp, Tannenhof og Nerballe, side 139-149. 
• Oversættelsen af det tyske vers på Daniel Hinrichsens gravsten lyder ifølge den danske bibeloversættelse: 

"Pas på, vær årvågne! thi I ved ikke, når tiden er der (Markus 13.33)". 
 
 
 
 
 

Hinrichsens legat for tro tyende 1868 
 

Gårdmand og sognefoged Daniel Hinrichsen i Øster Terp har den 21. juni 1868 afsat 200 thaler 
preussisk courant til et legat for tro og gode tjenestetyender. I originaldokumentet hedder det: 

"Når det i Bedsted sogn indtræffer, at tyende giftes, lige meget om begge er tjenestetyende eller 
ikkun den ene af dem, og at de har tjent deres herskab i Bedsted sogn i mindst 6 på hinanden 
følgende år og kan forevise skudsmål, at herskabet i hver henseende har været godt tilfreds med 
dem, da vil fattigkollegiet tilstille et sådant brudepar i brudegave på deres bryllupsdag, et års renter 
af ovennævnte 200 thaler tillige med en skrivelse, hvori deres flid og troskab anerkendes". 

 
Efter, at fattigkollegiet havde erklæret sig villig dertil, har visitatoriet ved skrivelse af 12. sept. 1868 
overdraget fattigkollegiet at forvalte legatet i overensstemmelse med de i selve legatdokumentet 
foreskrevne bestemmelser og med forpligtelse til ved de årlige specialvisitatser at aflægge regnskab. 
Legatkapitalen, som udgør 200 thaler indestår hos snedker Thomas Chr. Hansen på Terp Nørremark 
til 4 % rente pro anno. På fattigkollegiets forlangende har Thomas Chr. Hansen ladet legatkapitalen 
ind-protokollere i sit hus på Terp Nørremark i første prioritet. Obligationen er dateret, Apenrade den 
31. maj 1870. 
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Således så diplomet ud som legatmodtagerne igennem mange år fik udleveret sammen med et lille 
pengebeløb. Legatet for lang og tro tjeneste blev fra dets oprettelse i 1868 og indtil 1992 uddelt i alt 
omkring 550 gange. Gennemsnitligt blev der således årligt uddelt mellem 4 og 5 legatportioner. I 1895 
modtog Kresten Larsen 50 mark, svarende til cirka 2 måneders løn. I 1953 modtog eksempelvis 
Cornelius Nissen 50 kr. Dette beløb svarede den gang til cirka 2 ugers løn. Og i 1992, hvor legatet 
uddeltes for sidste gang med 150 kr., svarede beløbet nu kun til cirka 2 timers løn. Legatet, der her ses 
formindsket, er lånt af tidligere menighedsrådsformand i Bedsted, Georg Knudsen, Bedsted Bjerg. 
 

Legatmodtagere nogle tilfældige år 
 
År Legatmodtager Beløb Arbejdsplads  Bopæl 
1895 Kresten Larsen (6 år) 50 mark Hans Jessen Hansen  Bedsted  
 Hans Paulsen (6 år) 50 mark P.N. Batzer   Øster Terp 
 Hanne Margrethe Grangaard 50 mark Jes Peter Hansen Øster Terp 

Hanne Margrethe Hansen 50 mark Jep Hinrichsen Øster Terp 
1898 Grete Steinvig  50 mark Claus Thiesen  Bedsted 

Jens Jensen  50 mark Jep Hinrichsen Øster Terp 
Kristian Kristensen 50 mark  Peter Brodersen Øster Terp 

1903  Wilhelmine Pravit  50 mark Andreas Brodersen Øster Terp 
Nicolai Axelsen 50 mark Lorenz P. Christiansen Sivkro 

1908  Johannes Jessen 50 mark Jep Hinrich Toft Arndrup Mølle  
Jacobine Christensen 50 mark Franz Hinrichsen Øster Terp 

1913  Hans Peter Søllingvrå  30 mark Peter Brodersen Øster Terp 
Martin Hansen 30 mark Hans Eskildsen Øster Terp 
Lauritz Danielsen 30 mark Hans Eskildsen Øster Terp 

1918  Christine Thorup 30 mark Jens Møller  Mårbæk  
Anne Nielsen  30 mark Christian Petersen Bedsted 
Marie Schrøder  50 mark Rasmus Schildt Øster Terp 
Marie Zercinick 50 mark Daniel Hinrichsen Øster Terp 
Marie Webz   30 mark Daniel Hinrichsen Øster Terp 
August Gehrs  30 mark Daniel Hinrichsen Øster Terp 

1920  Jacobine Christensen 50 kr. Jürgen Schmidt Øster Terp 
Ida Christiansen 30 kr. Daniel H. Jensen Øster Terp 
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Elise Johannsen 50 kr. Johan Schrøder Gravlund 
1932  Konstantin Seehagen 25 kr. Daniel Jensen  Øster Terp 

Vladimir Pereshakin 25 kr. Daniel Jensen  Øster Terp 
Anton Jørgensen  25 kr.  enkefru Toft  Arndrup Mølle 
Henriette W. Schmidt 25 kr. Johannes Brodersen Øster Terp 
Agnete Danielsen 25 kr. Adolf Asmussen Bedsted 

1939  Knud Jensen   30 kr. Fritz Ulrich  Øster Terp 
Johan Jensen  30 kr. Johan Møller  Bedsted 
Gunnar Junker  25 kr. Fritz Ulrich  Øster Terp 
Ina Lassen  30 kr. Peter Lassen  Øster Terp 
Søncke Hansen 20 kr. mejerist Nielsen Bedsted 
Elina Lorette Knudsen 15 kr. Leonhard Schrøder Gravlund 

1949  Svend Holger Hansen 37,50 kr. Andreas Haugaard Bedsted  
Niels Mastrup  37,50 kr. Hans Peter Nielsen Bedsted  
Franz Hermann 37,50 kr. Nis Holm  Arndrup  
Holger Andersen 37,50 kr. Aksel Jacobsen Mårbæk 

1953  Svenning Langelund  50 kr. Peter Brodersen Øster Terp 
Hans J. Petersen 50 kr. Hans Jessen Hansen Bedsted 
Cornelius Nissen 25 kr. Thomas Møller Øster Terp 

1959  Marie Petersen 50 kr. Peter Petersen  Bedsted 
Rosa Zimmermann 50 kr. Peter Petersen  Bedsted 
Hans Christensen 50 kr. enkefru Møller Mårbæk 

1961  Peter Christensen 25 kr. Peter Brodersen Øster Terp  
Svend Aage Nielsen 25 kr. Kristian Brodersen Mårbæk 
Hans Hagensen 25 kr. Andreas Brodersen Mårbæk 
Asmus Petersen 25 kr. Hans Schmidt  Arndrup Mølle 
Nicolaj Holm  25 kr. Christian Petersen Bedsted 

1975  Lilly Christensen  75 kr. Johannes Laugesen Bedsted 
Christa Christensen 75 kr. Johannes Laugesen Bedsted 

 
 

 
Den 23. nov. 1992 blev Daniel Hinrichsens legat for lang og tro tjeneste uddelt for allersidste 
gang. Det skete ved en lille højtidelighed på Solgården, hvor i alt 19 personer modtog 
legatet på 150 kr. sammen med et diplom. På billedet ses dog kun 5 legatmodtagere, der i 
mindst 3 år har været ansat i firmaet BE-LØ. De er fra venstre: Bodil Sørensen, John 
Haugaard (halvt skjult), Ole Nielsen, Leif Schrøder og Bjarne Hansen. Det er 
menighedsrådets formand, Georg Knudsen med ryggen til, der overrækker diplomerne. 
Billedet er taget og lånt af smedemester Svend Aage Jacobsen, Bedsted. 
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Kirkekonsistoriet har med en skrivelse af 6. juli 1870 med alle medlemmers samtykke bevilget 

det indgivne andragende om, at legatets administration med alle rettigheder og pligter for eftertiden 
overgår fra fattigkollegiet til Kirkeforstanderskabet, som altså nu forvalter legatet. 

Den 1. maj 1875 har Daniel Hinrichsen igen skænket penge til legatet. I alt 600 mark med den 
bestemmelse, at, fra nu af skal et års renter overrækkes, ikke blot sådanne tyender, der har tjent et 
herskab i 6 på hinanden følgende år på deres bryllupsdag, men også sådanne tyender, som ikke 
gifter sig, men har tjent et herskab i Bedsted sogn i mindst 8 på hinanden følgende år med flid og 
troskab. 

Disse 600 mark indestår hos Hans Beck Thomsen i Øster Terp. Obligationen er dateret, 
Apenrade den (?), og renterne betales med 4 % p. a. 

Den 3. jan. 1876 har Daniel Hinrichsen atter skænket 800 mark og dertil føjet den bestemmelse, 
at hvis legatets kassebeholdning tillader det, da skal til de tjenestefolk, som har tjent samme herskab 
i 12 år uafbrudt, atter gives 24 mark, for 18 år atter 24 mark osv. 

Disse 800 mark indestår hos Kynde Madsen i Bedsted og derom haves en obligation, dateret 
Apenrade den 16. sept. 1876. Renter er med 4 % p.a., at betale til 1. jan. hvert år. 
 

Den 26. nov. 1876 har Daniel Hinrichsen igen skænket penge, denne gang 1000 mark, som 
indestår hos Andreas Haugaard, Bedsted. Obligationen er dateret Apenrade, den 29. nov. 1876. 
Renter betales til 1. nov. med 4½ % p.a. 

Den 21. okt. 1878 har Daniel Hinrichsen igen forøget legatet. Denne gang med en russisk 
statsobligation, lydende på 500 rubler med dertil hørende kuponark, og har derfor truffet den 
yderligere bestemmelse, at enhver, som er bekendt for at nære socialistiske ideer, læser socialistiske 
blade eller flyveskrifter eller besøger socialistiske forsamlinger, skal være udelukket fra dette legat. 

Senere vedføjelse til legatet: Afdøde Daniel Hinrichsen har kort forud for sin død (14. feb. 1879) 
mundtlig til undertegnede sognepræst, Claus Thiesen bestemt, at det var hans ønske, at for 
fremtiden skulle tyende, som uafbrudt med flid og troskab har tjent i 6 år for samme herskab, have 
30 mark. 

Da antallet af tjenestefolk på gårdene efterhånden faldt, sammenholdt med at det blev sjældnere 
at tjene samme arbejdsgiver i 6 år, blev årmålet for lang og tro tjeneste på et vis tidspunkt nedsat til 
3 år. Med årene blev også legatportionerne mindre og mindre på grund af de efterfølgende årtiers 
inflation. 

Efter 1970 drøftede man flere gange i menighedsrådet tanken om at stoppe legatuddelingen. Til 
realitet kom det dog først i 1992, hvor man fra menighedsrådets side ønskede legatet ophævet inden 
den nye præst, Heine Holmegaard skulle tiltræde fra begyndelsen af 1993. Legatets formue, et 
beløb på knap 3000 kr. blev sagt op, hvorefter man opfordrede alle sognets arbejdsgivere til at 
indstille deres ansatte gennem mere end 3 år, og som ikke tidligere havde fået tildelt legatet. I alt 20 
personer blev af menighedsrådet fundet egnet efter de gamle principper. Der blev lavet 19 
legatportioner på hver 150 kr., og legatmodtagerne fik sammen med pengene overrakt et diplom ved 
en lille højtidelighed på Solgården den 23. nov. 1992. De sidste 19 modtagere af legatet var: 
Kirstine Grønnebæk, Sonja Damm, Svend Christensen, Ingeborg Larsen, Gunnar og Dorit 
Christensen, Bodil Sørensen, John Bøhnke, John Haugaard, Ole Nielsen, Leif Schrøder, Bjarne 
Hansen., Jørn Jørgensen, Frank Schmøkel, August Sørensen, Bernt Brinkmann, Lars Skade, Allan 
Dralle, Peter Nissen og Friedrich Sørensen. 
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Kilde: 
• Regnskabsbog over Daniel Hinrichsens legat I for tro og gode tjenestetyender, begyndt 1869. Legat-

dokumenteme forefindes i Bedsted præsteembedes arkiv og er lånt i 1982 af daværende sognepræst 
Frederik Birkler. 

Noter:  
• Tjenestetyende er en dobbeltbetegnelse, og i stedet for tyende vil man i dag bruge ordet tjenestefolk.  
• Obligation i rubler. Da der tidligere var guldfod som grundlag for de fleste staters penge, kunne staternes 

værdipapirer frit handles hen over landegrænserne. 3. Daniel Hinrichsens bestemmelse om at udelukke 
socialistisk tænkende er ret enestående. 

Oplysning:  
• Artiklens tekst er stort set gengivet ordret eller holdt så tæt op af originaldokumenterne som muligt. 
 
 
 

Hinrichsens legat for fattige 1868 
 
Gårdmand og sognefoged Daniel Hinrichsen i Øster Terp har den 21. dec. 1868 stiftet et legat til 
fordel for fattige familier i Øster Terp. I originaldokumentet hedder det: 
"Når der i en fattig familie i Terp by, og som ikke nyder fattigunderstøttelse, indtræffer sygdom 
eller andre ikke selvforskyldte og uheldige tilfælde, da er det mit og min kones ønske, at sådanne 
skal understøttes med renterne af 200 thaler. 
 

Legatmodtagere nogle tilfældige år 
1873 uddeltes 15,27 mark: Daniel Hinrichsen forestod selv uddelingen.  
1876 uddeltes 143,46 mark: Daniel Hinrichsen forestod selv uddelingen.  
1880 uddeltes 87 mark: 

Jens Madsens enke 15 mark  Nymarks enke 12 mark 
Niels Petersen  12 mark  Ole Frank Hansen 9 mark 
Graves Nielsen 9 mark Johan Christensen 12 mark 
Anders Rohde  9 mark  P. Holm  9 mark 

1890 uddeltes 48 mark: 
Johan P. Christensen 6 mark  enkefru Nymark 12 mark 
P. Willadsen  10 mark  Jørgen Graungaard 10 mark 
Eskild Langelund 10 mark 

1900 uddeltes 46 mark: 
Christine Møller 6 mark  Jes Jessen  6 mark 
A. J. Graungaard 6 mark  Hans Paulsen  5 mark 
Jens Jensen  5 mark  P. P. Willadsen 6 mark 
Carl Mathiesen 6 mark  Marinus Jepsen 6 mark 

1910 uddeltes 47 mark: 
Caroline Møller 10 mark  Anne Nymark  10 mark 
Jørgen Graungaard 9 nik  Jens Danielsen 9 mark 
Christen Christensen 9 mk 

1920 uddeltes 48 mark: 
Anne Nymark  24 mark  Chr. Langelund 24 mark 

1930 uddeltes 40 kr.: 
Andreasen, Nørremark 15 kr.  enkefru Marie Kager 10 kr. 
Martin Øster  15 kr. 

1940 uddeltes 40 kr.: 
Asmus Holm  15 kr.  Eskild Langelund 15 kr. 
Marinus Jørgensen 10 kr. 
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Navnlig bør sådanne familier foretrækkes, som ved flid og god opførsel arbejder for at undgå 
fattigkassens hjælp. Hvis slige familier ikke hjemsøges af sygdom eller andre uheldige tilfælde, da 
skal renterne. forbruges til anskaffelse af klædningsstykker til de fattigste børn i Terp og som skal 
skænkes dem til juleaften". 
 

Legatkapitalen andrager 400 thaler. Halvdelen (200 thaler) indestår hos Hans Beck Thomsen, og 
derom haves en veksel, dateret 21. dec. 1868 og underskrevet af Hans Beck Thomsen med en af 
Daniel Hinrichsen tilføjet bemærkning, at denne veksel skænkes til kirkeforstanderskabet. Hans 
Beck Thomsen lovede at ville drage omsorg for, at kapitalen omdannes til en obligation og 
indprotokolleret i hans inderstehus i Øster Terp, hvilket skete og dateredes 16. jan. 1872. 

 
Den anden halvdel (200 thaler) indestår hos snedker Thomas Chr. Hansen, Terp Nørremark, og 

derom haves en obligation, dateret 21. juni 1870 og underskrevet af Thomas Chr. Hansen den 8. juli 
1870 med en bemærkning af Daniel Hinrichsen om, at denne obligation cederes (overlades) til 
kirkeforstanderskabet, som er den af visitatoriet indsatte administrator af Hinrichsens legat nr. 2. 

Både Hans Beck Thomsen og Thomas Chr. Hansen har at betale renterne til den 21. dec. hvert 
år. 

Efter at kirkeforstanderskabet havde erklæret sig villig til at administrere legatet, har det 
kongelige visitatorium ved skrivelse af 28. juni 1870 overdraget kirkeforstanderskabet legatets 
forvaltning med en forpligtelse til hvert år at aflægge regnskab. 

Efter forudgående forhandlinger har visitatoriet ved skrivelse af 13. jan. 1873 bestemt følgende, 
angående dette legats administration i fremtiden: 

 
1. I resten af stifteren Daniel Hinrichsens levedage har man overladt det til ham, alene at afgøre, 

hvem renterne skal tildeles. 
2. Efter Daniel Hinrichsens død vil kirkeforstanderskabet så vidt det er muligt, overlade 

fordelingen af legatets midler til et mandligt medlem af Hinrichsen-slægten. 
3. Fordelingen af renterne finder ikke sted samtidigt med fordelingen af penge fra 

understøttelseskassen, men stedse adskilt fra denne. 
4. Forpligtelsen til at sørge for sikkerhed for legaterne, og yderligere hvert år at aflægge 

regnskab, påhviler ene og alene kirkeforstanderskabet. 
 

Kilde: 
• Regnskabsbog over Daniel Hinrichsens legat nr. 2 for trængende i Øster Terp. Påbegyndt i 1869. Legatet 

forefindes i Bedsted præsteembedes arkiv, og er lånt i 1982 af daværende sognepræst, Frederik Birkler. 
Oplysning:  
• Legatet blev ophævet i 1992 og restbeløbet blev sammen med restbeløbet fra Peter Petersens legat, ca. 

1000 kr., overdraget til Solgårdens Vennekreds til hjælp til køb af en vennebus (se også om P. Petersens 
Legat side 684). 

• Artiklens tekst er holdt så tæt op af originaldokumentet som muligt. 
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Peter Petersens legat for husarme 1872 
 

Peter Petersen blev født i Bedsted 10. maj 1814, som søn af inderste Peter Petersen (1757-1819) 
og hustru Inger Marie Andersen i Bedsted. Efter mange års tjeneste som karl på Arndrup Mølle tog 
han på sine gamle dage ophold i Drengsted ved Døstrup hos sin søster, der kort tid forinden var 
blevet enke efter sin mand Hans Jensen Frederiksens død. 

Senere døde også Peter Petersens søster, Anne Kirstine, og den 5. nov. 1872 døde han selv i en 
alder af kun 58 år. Da Peter Petersen var ugift ønskede han at oprette et legat for Bedsted sogns 
fattige, hvilket skete blot to dage før sin død. Heri stod: 
 

Da jeg kan vente, at Gud snart vil bortkalde mig ved døden, opretter jeg, fordi jeg ingen 
livsarvinger har, følgende testamente, og bestemmer jeg således over den formue, som jeg 
nu er i besiddelse af, og over den arvepart, der tilkommer mig efter min i Drengsted 
afdøde søster, Anne Kjestine Frederiksen. 

§ 1 
Der skal efter min død tilfalde min afdøde broder Dennis Petersens enke, Anne Marie 
Petersen i Bedsted, 240 thaler. 

§ 2 
Der skal tilfalde mine 7 gudbørn, der endnu lever og alle er fødte og døbte i Bedsted sogn, 
hver 80 thaler. Da jeg ikke for øjeblikket kan navngive disse mine 7 gudbørn, må jeg bede 
præsten i Bedsted med hjælp af kirkebogen og troværdige nids vidnesbyrd, at ville angive 
dem. 

§ 3 
Der skal endvidere tilfalde Margrethe Hansen i Drengsted, som har plejet min afdøde 
søster og mig i vor sygdom, 80 thaler. 

§ 4 
Min øvrige formue skal tilfalde Bedsted sogn, og være et legat til bedste for dette sogns 
husarme, således at dette legats renter uddeles til værdige og trængende enker og familier, 
der ikke får understøttelse af den almindelige fattigkasse. Dette legat skal indsættes på 
rente og bestyres af Bedsted menigheds kirkeforstanderskab. 
Der skal gives Bedsted kirkeforstanderskab en afskrift af mit testamente, der skal 
nedlægges i Bedsted kirkes arkiv. 
At alt dette er min sidste vilje, bevidner jeg herved med min underskrift i tvende vidners 
og min sognepræsts nærværelse. 

Drengsted den 3. november 1872. 
Peter Petersen 

              (sign. med vedholden pen) 
 
At Peter Petersen i Drengsted ved fuld samling og i nærværelse af H. P. Petersen og A. N. 
Nørregaard, begge gårdmænd i Drengsted, som vidner har erklæret dette testamente for 
sin sande mening og vilje, og også egenhændig har undertegnet det, og at alt er sket i alles 
nærværelse, attesteres herved. 

Wernich (pastor) 
 
For attestens rigtighed  Bedsted d. 18. dec. 1873 

Weiland 
Præst i Bedsted 
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Legatmodtagere i 1875, 1900 og 1925 

1875 uddeltes 201 mark: 
Lorenz H. Steinvig  12 mk Hans Banks kone 12 mark 
Frederik Schau  12 mk Niels Petersen  3 mark 
Claus Schmidt  3 mk Nymarks enke  12 mark 
Chr. Wintherfeldt  6 mk Hans Petersen, Arndrup 12 mark 
Johan Christensen, Terp  6 mk Hans Lorenzen 30 mark 
Peter David Regner  6 mk Christian Lausen 3 mark 
Peter Frank  6 mk Jens Thomsen Jensen 3 mark 
Jens Brinks enke  12 mk Andreas Andresen 12 mark 
Jørgen Jensen  3 mk Jacob Sørensen 3 mark 
Knud Hansen Schmidt 6 mk Nis Dirksen  3 mark 
Jens Peter Hansen, Terp  9 nik Martin Jørgensen 3 mark 
Jørgen Graungaard  6 mk Hans Lorenzen 6 mark 
Jacob Nissen  6 mk Niels Andersen, gartner 6 mark 
1900 uddeltes 208 mark: 
Jørgen Graungaard  13 mark Laurits Hostrup 13 mark 
P. Willadsen  13 mark Knud Schmidts enke 13 mark 
enkefru Anne Nymark 13 mark Anne Marie Løbner 13 mark 
enke fru Fredensborg 13 mark Anne Steinvig  13 mark 
Friedrich P. Jørgensen 13 mark Christine Lassen 13 mark 
Cathrine Schmidt  13 mark Johs. Friedrichsen 13 mark 
Karen Brink  13 mark Christine Møller 13 mark 
Andreas Knudsen  13 mark Hans Mathiesen 13 mark 
1925 uddeltes 188 kr.: 
Christian Franzen, Terp  10 kr.  Sønnik Holm, Arndrup  12 kr.  
Sine Knudsen, Arndrup  12 kr.  Laurits Lauritsen, A. Ml.  12 kr.  
Chr. Langelund, Bedsted  10 kr.  Jens Kjær Jensen, Beds.  12 kr. 
Carsten Nielsen, Bedsted  80 kr.  Wilhelm Seehagen 12 kr. 
Anne Andresen, Bedsted  28 kr. 

 

 
Mindetavle for Peter Petersen. Tavlen blev ophængt i 1875 i norddørens blænding i 
Bedsted kirke. Teksten er sat i skriveskrift i fraktur på hvid marmorplade i en sort 
træramme. Tavlens tekst lyder: "Peter Petersen født i Bedstedt d. 19. Maj 1814, død i 
Drengstedt d. 5. Nov. 1872. Har af sin ved Flid og Sparsommelighed erhvervede Formue 
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oprettet et Legat til Bedste for Sognets Huusarme, værdige og trængende Familier og 
Enker. Af Taknemmelighed mod ham og for at hædre hans Minde er denne Tavl 
ophængt". - I 1980 blev mindetavlen taget ned og anbragtes i orgelrummet på 1. sal. Foto: 
H. Haugaard, 1990. 

 
Efter Peter Petersens død blev en afskrift af testamentet sendt til den kgl. Amtsret i Tønder, som 

straks erklærede Bedsteds kirkeforstanderskab for at være universalarving til hele hans formue, med 
den forpligtelse, at det skulle udrede alle de i testamentet nævnte arvinger med de tiltænkte 
arveparter samt bære de påløbne omkostninger. 

 
I en skrivelse af 29. dec. 1873 godkendtes Bedsted Kirkeforstanderskab af visitatoriet i 

Aabenraa, til at modtage og forvalte afdøde Peter Petersens legat, samt hvert år at aflægge regnskab. 
Kirkeforstanderskabet i Bedsted bestod da for tiden af sognepræst Johan H. Weiland, Nicolaj 
Ratenburg i Bedsted, Nis Hansen i Mårbæk, Hans H. Toft, Arndrup Mølle og Thomas Jacobsen i 
Øster Terp. 
 

I løbet af 1874 blev boet efter Peter Petersen opgjort i rede penge, og disse med påløbne renter 
beløb sig til 2982 thaler. Samtlige udgifter ved boets opgørelse, herunder udbetaling af de nævnte 
arveparter, udgjorde 1080 thaler. Tilbage blev der et overskud på 1902 thaler. Af dette beløb blev 
1870 thaler brugt til selve legatet, hvis renter hvert år fremover skulle uddeles til sognets værdige 
og trængende enker og familier. Pengene blev udlånt som obligationer til følgende personer: 
 

280 thaler til Mathias Mathiesen, Treholm til 4 % p.a.  
120 thaler til Chr. H. Lausen, Arndrup til 4 % p.a.  
340 thaler til Hans Knudsen, Arndrup til 4 % p.a.  
600 thaler til Andreas Haugaard, Bedsted til 4 % p.a. 
150 thaler til Peter Chr. Fredensborg, Arndrup til 3½ % p.a.  
380 thaler til Thomas Thomsen, Bedsted til 4 % p.a. 

 
Herefter gik der dog endnu et års tid inden en skrivelse af 18. feb. 1875 fra visitatorerne 

meddelte, at hans Majestæt kejseren af Tyskland og tillige konge af Preussen, Wilhelm I havde 
stadfæstet det af Peter Petersen oprettede legat. Samtidigt oversendtes en afskrift af samme kgl. 
stadfæstelse, som blev nedlagt i Bedsted præsteembedes arkiv tillige med alle andre papirer, der 
angik legatet. 

I 1874 udbetaltes legatets renter for første gang. Pengene blev udbetalt i den gamle møntfod: 
thaleren, men fra 1875 blev pengene ombyttet og blev herefter udbetalt i tyske reichsmark. Hvem 
legatmodtagerne var dette år samt eksempelvis for årene 1900 og 1925 fremgår af skemaet på 
foregående side. 

Efter 1920 ombyttedes legatkapitalen til danske kroner og i en lang årrække udgjorde legatets 
årlige renter nu 188 kr. 

 
Men som tiderne er gået siden dengang er pengenes værdi blevet mindre og mindre, og i årtierne 

efter 2. verdenskrig var det samlede legatbeløb i reglen ikke over 100 kr. Et par gange blev der dog 
uddelt 150 kr. blot til en enkelt modtager. Omkring 1985 ophørte man helt fra menighedsrådets side 
med at uddele Peter Petersens legat og de få årlige legatkroner blev i en lille årrække herefter 
sammenlagt med Daniel Hinrichsens legat for værdig trængende. 
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Også dette legat blev i 1992 uddelt for allersidste gang, idet både renterne og formuen, et beløb 
på omkring 1000 kr., blev overdraget til Solgårdens Vennekreds til hjælp ved køb af en mindre bus. 

 
Kilde: 
• Regnskabsbog over Peter Petersens legat. Papirerne forefindes i Bedsted præsteembedes arkiv, og er lånt i 

1982 af daværende sognepræst, Frederik Birkler. 
Oplysninger:  
• De 7 gudbørn, som Peter Petersen stod faddere til og som hver blev tiltænkt med 80 thaler var: 

1. Caroline Schau, født 15. juli 1850. 
2. Anna Catharina Rohde, født 21. maj 1852. 
3. Niels Autzen som formynder for sin datter Christina Elisabeth Autzen, født 11. juni 1857. 
4. Christian Ehmsen som formynder for sin søn Peter Ehmsen, født 11. juli 1857. 
5. Lorenz Steinvig som formynder for sin søn Anton Steinvig, født 15. okt. 1858. 
6. Peter Chr. Fredensborg som formynder for sin datter Gunde Helene Fredensborg, født 15. juni 1860. 
7. Jens Jensen, Terkelsbøl som formynder for sin datter Anne Marie Jensen, født 13. maj 1861. 

• 1 preussisk daler (thaler) blev i 1874 indløst med 3 reichsmark. 
 
 
 

Om præsten Ludvig Schrader 
 

Netop i de år med nationalismens vækkelse og som senere udløste 3-årskrigen var præsten 
Ludvig Schrader ansat i Bedsted. Han blev valgt af menigheden i Bedsted 6. okt. 1844 og bekendte 
sig kort efter, i lighed med sognefoged Daniel Hinrichsen i Terp, at være en ivrig slesvig-holstener. 

Kort efter at Ludvig Schrader var blevet ansat ville han være ærlig og ikke skjule sin holdning 
over for menigheden. Han sagde da en søndag fra prædikestolen, da han havde endt sin prædiken, at 
han for sit vedkommende anerkendte den provisoriske regering. 
 

Ludvig Schrader skildredes af Jep Hansens datter, Amalie Nielsen i hendes barndoms- og 
ungdomserindringer som en smuk mand, en vindende personlighed, en duelig præst og en meget 
begavet taler. Han havde hidtil været velanset i sin menighed, men på en gang blev det helt umuligt 
for Schrader at være i Bedsted, da hele menigheden med undtagelse af nogle få tyske bønder, var 
dansksindede. Han måtte da se at komme bort derfra. 

 
Provst Rehhoff havde først forlangt at samtlige præster i provstiet skulle anerkende den 

provisoriske regering, men blev dog alligevel frit stillede, da de ellers ville miste al indflydelse på 
deres menigheder. 

Ved Harms afgang i 1849 overtog Schrader nu hans stilling som archidiakon i Kiel. I 1860 blev 
Schrader medlem af den holstenske stænderforsamling. I nov. 1863 afsatte den danske regering 
ham, men allerede inden årets udgang blev han genindsat af forbundskommissionen. I 1866 blev 
han entlediget af hertugdømmernes overpræsidium, og i 1867 valgtes han til medlem af det 
nordtyske forbunds rigsdag. I 1868 flyttede han til Ansbach i Bayern som præst. Året efter 
forflyttedes han til Regensburg og i 1882 blev han ansat i Aeschach ved Bodensøen. Fra omkring 
1888 pensioneredes han og bosatte sig herefter i Lübeck. 

 
Ludvig Schrader gik til angreb mod ansættelsen af danskuddannede præster i Nordslesvig. 

Anledningen var at nogle i stænderforsamlingen i Slesvig havde erklæret ansættelsen af 
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danskuddannede præster i Nordslesvig for nødvendig, da teologerne ikke på Kiels universitet kunne 
opnå den danske uddannelse, som var nødvendig til deres virksomhed i Nordslesvig. Schrader 
udsendte straks gennem, det meget læste "Itzehoer Wochenblatt" en motiveret protest. Han 
erklærede heri, at universitetet er en videnskabelig skole, der ikke har til opgave at give de 
studerende dansk dannelse. Det danske sprog må de selv sørge for at lære, hvis de ikke kan det 
hjemmefra. Principielt finder Schrader det ligegyldigt hvorfra præsten har hentet sit kirkelige liv, 
for evangeliet er kosmopolitisk. Kristendommen er det samme hos danske som hos tyske, men 
finder det bedst, hvis de slesvig-holstenske gejstlige henter deres teologiske dannelse i Kiel eller 
ved andre tyske universiteter. Den tyske teologi befinder sig på et højere stade end den danske. 
Mange af den tyske teologis rige skatte må tilføres det nordlige nabofolk, hvis det ikke skal fortære 
sit eget forråd og komme ud i sørgelig stagnation. Schrader rejser derfor det krav, at ingen gejstlig 
skal ansættes i hertugdømmerne uden at have bestået overkonsistorialeksamen. 

 
Selv om Ludvig Schrader således var en ivrig slesvig-holstener, der forsvarede sit standpunkt 

over for danskerne, tog han dog afstand fra Preussens anneksion af Slesvig i 1864 som en stor 
politisk synd og en kirkelig brøde. 

Ludvig Schrader døde i Kiel 12. okt. 1907 og blev her begravet på St. Jørgens kirkegård. Han 
blev knap 92 år gammel. 

 
Kilde: 
• Anders Pontoppidan Thyssen: "Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland". 1977. 

Side 69 og 156. 
• H. F. Petersen: "Amalie Nielsens barndoms- og ungdomserindringer", artikel i Sønderjyske Årbøger 

1956, side 33. Se også mere om Ludvig Schrader side 163. 
 
 
 

Altertavlen og dens persongalleri 
 

Altertavlen i Bedsted kirke er en såkaldt skabstavle, bestående af et midtstykke med to sidefløje 
og forneden, predellaen, der er et bærestykke, anbragt mellem alterbordet og selve altertavlen. At 
den benævnes skabstavle skyldes, at de to fløje er hængslet til midtstykket og som oprindelig kunne 
lukkes i. 

Altertavlen er sengotisk og fremstillet omkring 1525. Eksperterne mener, at den er fra det samme 
værksted som den oprindelige altertavle i Havnbjerg kirke på Als. 

 
Altertavlen i Bedsted er efter pladsforholdene meget stor, og det prægtige træskærerarbejde er af 

meget stor kunstnerisk værdi. Alle figurerne er antagelig skåret af den samme mester. Midtskabet 
alene måler 219 x 185 cm og viser en Golgatha-scene, der flankeres af to slanke og snoede søjler. 
øverst på disse søjler står to 18 cm høje figurer, der muligvis forestiller lægehelgenerne Kosmos og 
Damian. Yderst i begge sider står to høje etagedelte figurer, der hver er 74 cm. Mod nord forestiller 
figurerne Maria Magdalene og Anna Selvtredie med jomfru Maria og Jesusbarnet på armen. I 
sydsiden ses Johannes Døberen og Antonius. 
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Altertavlens midterfelt viser korsfæstelsesscenen på Golgatha. Nederst til venstre på 
dette ses som billedet viser den sørgende jomfru Maria, liggende på knæ, mens 
Johannes og Maria Magdalene forsøger at trøste. Ellers ses i midterfeltet yderst til 
venstre tre andre kvinder, der fulgte med Maria og Johannes ud til henrettelsespladsen. 
De øvrige personer er romerske soldater, hvoraf tre sidder til hest. Nederst til højre ses 
tre soldater i færd med at rafle om Jesu kappe. Ved restaureringen af altertavlen i 1942 
fremkaldtes den oprindelige bemaling, antagelig fra 1777, et årstal, der stod malet på 
predellaens søndre felt. Farverne er douce og brogede med rødbrun baggrund for 
Golgatha gruppens vedkommende (her var ellers før 1942 en blå skyhimmel) og gråblå i 
de øvrige felter. I øvrigt er rødt og blåt dominerende farver med kun lidt guld og sølv. 
Billedudsnittet fra altertavlen er hentet fra Bedsted sogns kirkeblad for november 1990. 

 
 

I skabsfløjene ses de tolv apostle, seks i hver. De er inklusive sokkel hver 62 cm høje og fastgjort 
således, at de er udstyret med en pind nederst i soklen, der passer til et hul i de tværgående rammer. 

Under apostelfigurerne er der friser med oprindeligt sengotisk rankeværk, mens baldakinernes 
rankeværk overalt blev fornyet i 1700-tallet. På hele altertavlen er der rundt langs kanterne med 
mellemrum anbragt blyrosetter. 

Predellaen er ligesom altertavlen sammensat af tre dele, et midtfelt og to sidefelter, hvoraf det 
nordre på et vist tidspunkt blev afkortet, men ved en restaurering i 1942 fik det atter sin oprindelige 
bredde. På bagsiden af predellaen er der i nyere tid brudt en lem til et rum for særkalkene. 

 
I forbindelse med før nævnte restaurering i 1942 fjernedes flere lag maling fra både altertavlen 

og predellaen. Før den tid stod figurerne hvidmalede på blå baggrund, mens det omgivende træ var 
mørkebrunt. På predellaens forside var der et helt andet motiv, nemlig, et simpelt nadverbillede fra 
1800-tallet og under dette igen var der et lignende motiv. Begge nadverbilleder var flankeret af 
nadverordene, skrevet med fraktur. Inderst fandtes den oprindelige og velbevarede staffering: 
Veronicas Svededug, holdt oppe af svævende engle, og i de to sidefelter to helgener, Stefanus mod 
nord og Laurentius mod syd. Denne inderste bemaling blev nu atter gjort synlig. 

 
I ældre tid var altertavlen lukket i fastetiden. På de to fløjes bagsider fandtes derfor under yngre 

malelag sparsomme rester af oprindelige malerier, to på hver fløj vandret adskilt af et skriftbånd. På 
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grund af resternes sparsomhed konserveredes de ikke i 1942, men lakeredes blot. Ifølge pastor 
Viborg har malerierne forestillet scener fra Kristi lidelseshistorie. Muligvis forestillede sydfløjens 
nederste felt, Kristus for Herodes, Pilatus eller ypperstepræsten, mens en slumrende figur i 
nordfløjens nederste felt formentlig viste en fremstilling af bønnen i Gethsemane Have. 

Altertavlen består i alt af 40 udskårne personer + engle og heste. Af apostlene er Johannes, Filip 
og Mattæus skægløse. De øvrige har kortere eller længere fuldskæg, stærkt kruset eller symmetrisk 
ordnet. De er dog alle iført samtidens klædedragt (1500-tallets) og stående med hver deres særlige 
kendetegn eller attribut. 

Predellaens bemaling viser yderst to helgener og imellem dem i midtfeltet Veronicas svededug 
båret oppe af to engle. 

Hvem alle disse personer var, og hvilke legender der er knyttet til dem, skal der kort i det 
efterfølgende gøres rede for: 

 
Altertavlens midtfelt: 4 store og 2 små figurer 
Anna. Jomfru Marias mor, også kaldet Anna Selvtredie. Hun er dog kun omtalt i apokryferne, men 
blev skytshelgen for de svangre kvinder. Hun ses i reglen med Maria og Jesusbarnet på armen eller 
på knæet. Maria. Fra Bethania. Var Marthas og Lazarus søster. Hun forveksles dog ofte med Maria 
Magdalene. Hun salvede Jesus med vellugtende olie (nardussalve) og tørrede hans fødder med sit 
hår (Johs. 12.3). Hun ses derfor med langt hår og en lille krukke. 
 
Johannes Døber. Han beredte vejen for Jesus samt den, der døbte ham. Da Johannes møder Jesus, 
siger han: Se Guds lam, som bærer verdens synd (Johs. 12.1). Johannes ses derfor pegende på det 
lam (Agnus Dei), som han bærer på armen. 
 
Antonius. (251-356). Han var fra Egypten, hvor han var bonde og eremit. Ifølge legenden skal 
Anthonius have fordrevet dæmoner og bekæmpet pest ved hjælp af et T-kors. Som eneboer blev han 
også munkevæsenets grundlægger. Han havde flere attributter. På altertavlen her ses han bl. a. med 
et svin, der hentyder til, at han havde magt til at uddrive onde ånder (Math. 8.30). 
 
Kosmos og Damian. De var tvillingebrødre fra Arabien. De var begge læger, men led martyrdøden 
i år 303. De er derfor blevet skytshelgener for læger og apotekere. De ses stående ovenpå de to 
snoede søjler, der indrammer midterpartiet. De står med henholdsvis en tykhalset flaske og en bog i 
hænderne. Deres attributter er i reglen kirurgiske instrumenter eller medicinflasker. Tidligere havde 
de begge en palmegren i den ene hånd. 
 
Venstre skabsfløj: 6 figurer: 
Peder. Virkede som apostel for evangeliet i Palæstina samt i Lilleasien, Antiokia og Rom, hvor han 
i år 67 blev korsfæstet. Hans fornemste attribut er en eller to nøgler. På altertavlen her står han med 
en nøgle, der er af nyere dato. "Jeg vil give dig himmerigets nøgler" (Math. 16.19). Peder afbildes i 
reglen med krøllet hår, kort skæg og raget isse. 
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Andreas. Apostel og skal efter Jesu himmelfart have virket i bl. a. Grækenland. Legenden fortæller, 
at han blev korsfæstet. Han hang her på korset i to døgn og prædikede herfra. Andreaskorset er 
derfor et symbol på ham. Han var bror til Peder. Hans ene korsstav er ny. 
 

 
Bag de fire store alterlysestager ses predellaen, forbindelsesstykket mellem alterbordet og altertavlen. 
I predellaens midterfelt ses to svævende engle, der holder et stykke hvidt klæde op mellem sig, og 
hvorpå der ses et aftryk af Jesu ansigt. Klædet benævnes ”Veronicas svededug”, og fremtræder på en 
klar cinoberrød og guldstjernebestrøet baggrund. I de to sidefelter ses to helgener med glorie, 
Stefanus til venstre og Laurentius til højre. Baggrundsfarverne for disse er vissengrønt jord for neden 
med en hvid himmel, der gennem lysere blågrønt opefter fortoner sig i stadig mørkere nuancer. Foto: 
H. Haugaard, september 1990. 

 

 

Jacob den Ældre. Var søn af Sebedæus og bror til Johannes. Virkede som apostel i Jerusalem og 
Samaria og ifølge traditionen også i Spanien. Jacob blev ved påsketid år 44 halshugget af Herodes 
Agrippa (Ap. G. 12.2) og har derfor i reglen et sværd som symbol. På altertavlen ses han dog som 
pilgrim med hat og stav. 
 
Bartholomæus. Hed også Natanael og var "en israelit, i hvem der ikke var svig" (Johs. 1.47). Han 
missionærede som apostel i Indien, Nesopotamien, Arabien og Armenien. Han afbildes i reglen med 
en kniv og en stump af sin hud, eftersom kong Astyages i Armenien ifølge legenden lod ham flå 
levende, siden, korsfæste og halshugge. Knivsbladet er af nyere dato. 
 
Judas Thaddæus. Hed også Lebbæus og virkede som apostel i Arabien, Mesopotamien, Persien, 
Syrien og Armenien. Hans attribut er en stok, hvormed han blev ihjelslået i Persien. 
 
Thomas. Arbejdede som apostel i Indien. Her blev han stukket ihjel af fire soldater med lanser på 
den indiske kong Misdais befaling. Ifølge en anden legende blev Thomas stenet og beskudt med 
pile og overladt til at dø alene, indtil en hedensk præst gennemborede ham med et spyd. Han ses 
derfor i reglen med et spyd. Undertiden dog også med en vinkelmåler, som den himmelske 
bygmester. 
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Højre skabsfløj: 6 figurer: 
Paulus. Han var "hedningernes apostel", og stammede fra Tarsus i Kilikien, en romersk provins i 
Lilleasien. Han blev henrettet som romersk statsborger med et sværd i år 67. Sværdet er derfor hans 
attribut. Paulus holder det i hånden med spidsen nedad, et tegn på underkastelse og død. 
Senest i år 120 blev Paulus medregnet til de 12 apostle i Jerusalem. Han afbildes i reglen skaldet og 
med langt skæg. Sværdklingen som han står med er af nyere dato. 
 
Johannes. Søn af Sebedæus og bror til Jacob. Han døde formentlig som anset kirkeleder i Efesus 
omkring år 100. Han virkede efter Jesu himmelfart i Jerusalem, Samaria og i Lilleasien. Han står 
sammen med Maria ved korsfæstelsen (Johs. 19.26). I flere legender fortælles det, at Johannes var, 
den eneste af apostlene, der fik en naturlig død. Da han mod slutningen af sit liv havde holdt sin 
prædiken, steg han derefter ned i den grav, han havde ladet grave til sig selv foran kirkens alter. Et 
himmelsk skær opfyldte graven, hvorefter apostlen opgav ånden. 
Johannes' attribut er en kalk, ofte med en slange i, idet en Dianapræst i Efesus skal have givet ham 
et bæger med gift. Da Johannes gjorde korstegnet over bægeret "flyede giften i en slanges 
skikkelse".  
 
Mathias. Blev valgt til apostel efter Judas Iskariot, og har som attribut en åben bibel og en tveægget 
økse. Legenden fortæller, at han blev korsfæstet, men også, ifølge en anden legende, stenet og 
"derefter efter romersk skik halshugget med en bredøkse". 
 
Filip. Skal have virket som apostel i Frygien, hvor han i Marstemplet fordrev en drage, hvis giftige 
ånde havde dræbt mange mennesker. Da dragen krøb frem fra sin hule, blev kongens søn forgiftet af 
uhyrets ånde og døde. I vrede over det skete lod præsterne Filip korsfæste og stene i Hierapolis. I 
reglen er hans attribut derfor et latinsk kors, som er af nyere dato. 
 

 
”Veronicas svededug” kaldes det klædestykke som de to engle på predellaen 
holder udstrakt mellem sig. Veronica var en from kvinde, der ifølge en legende fra 
det 3. århundrede på vejen, Via Dolorosa skal have tørret Jesu svedige og blodige 
ansigt med et tørklæde, hvorved der skulle være blevet aftegnet et billede af Jesu 
ansigt. Billedet af Veronicas svededug er taget af sognepræst Frederik Birkler, og 
er hentet fra Bedsted sogns kirkeblad for april 1988. 
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Simon Zelotes. Kaldes også Simon Kananæer, dvs. den nidkære. Han skal tillige med Judas 
Thaddæus have lidt martyrdøden i Persien. Saven er hans attribut og hentyder til hans død, da han 
skal være blevet savet ihjel. Savklingen er af nyere dato. 
 
Mathæus. Han er apostel og evangelist. Var før han blev omvendt tolder og hed da Levi. Efter Jesu 
himmelfart skal han have virket rundt omkring i Palæstina og i Etiopien, hvor han blev dræbt med 
sværd foran et alter. Hans attribut er derfor et sværd, der er af nyere dato. 
 
Predellaen: 3 figurer: 
Stefanus. Afbildes på den nordlige sidefløj. Han var fattigforstander, og som ifølge Apostlenes 
Gerninger 7.59 led døden ved stening.  
 
Laurentius. Afbildes på den sydlige sidefløj. Han var ærkediakon i Rom og led her martyrdøden i 
år 258. Han blev brændt til døde på en rist.  
 
Veronicas svededug. Veronica var en kvinde fra Jerusalem, der rørt over Jesu lidelser på sin vej fra 
Jerusalem til Golgatha, Langfredag, aftørrede hans svedige og blodige ansigt, der bagefter stod klart 
aftegnet på tørklædet. Klædet skal som et relikvie være opbevaret i Peterskirken i Rom siden 700-
tallet. 
Ifølge en anden legende var Veronica identisk med den kvinde, som Jesus tidligere havde helbredt 
for blødninger (Math. 9.20). Hun omtales dog ikke i den romerske martyrologi, trods sin store 
popularitet. 
 
 
Kilde: 
• Danmarks Kirker. Bind 22, Aabenraa amt. 1965. Heri om altertavlen. i Bedsted kirke side 64-66. 
• Gads Danske Bibel Leksikon. Under redaktion af Eduard Nielsen og Bent Noack. 1966.  
• Frithiof Dahlby: "Symboler og tegn i den kristne kunst". Clausens Forlag. 1965. 
Oplysning:  
• Ligesom myten med Veronicas svededug kendes en lignende historie om det såkaldte Jesu ligklæde. Det 

findes som et relikvie i Milanos Domkirke. Hele Jesu legeme skal her være aftegnet på ligklædet. 
 
 
 

Brodersen-slægtens stamfar 
 

Stamfaderen til Brodersen-slægten skal være Dag Brodersen, Uglem Bjerg i Sønder Løgum. Dag 
Brodersen levede i 1200-tallet og så engang i et syn midt i tågen en gård. På det sted han så gården 
stak han sin stok i jorden tæt ved fordøren. Den næste dag stod stokken der endnu, og på dette sted 
anså Dag Brodersen for et godt sted at bygge sin gård. 

Det viste sig senere at være et godt sted, for da der senere kom en stormflod blev gården stående 
og rundt om den stod der overalt vand.  

 
Kilde: 
• Aage Brodersen. Mundtlig beretning fortalt i Øster Terp under et besøg den 13. nov. 1983. Historien skal 

han have fået fortalt af sin bedstemor, da han var lille. Historien har jeg dog ikke forsøgt at få bekræftet. 
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Drengestreger på Bedsted Bjerg 1909 
 

Fra år 1900 boede en yngre mand ved navn Peter Godske Hansen i huset Bjergvej 19 neden for 
Bedsted Bjerg, og som omkring 1906 udvandrede til Amerika. Hans gamle mor, Marie Hansen 
boede derefter alene i huset, men flyttede derefter omkring 1909 op på Bedsted Bjerg til en søster 
og svoger. 

Mens huset således stod tomt hændte det en dag, at et par drengebander mødte hinanden uden for 
Peter Godskes hus. Den ene drengeflok kom oppe fra lergravene, mens den anden først var på vej 
derop. Drenge har som bekendt svært ved at se et hus stå ubeboet. De besluttede at lege ved huset, 
og det varede derfor ikke længe inden de begyndte at kaste med sten efter vinduerne. Den ene ville 
ikke stå tilbage for den anden, og i løbet af kort tid var der ikke en eneste hel vinduesrude tilbage. 

 
Hele banden blev taget på fersk gerning og sagen meldt til politiet. Banden bestod bl.a. af 

brødrene Christian, Peter og Jes Andersen, Andreas Sølbeck, Johannes Løbner, fætrene Richard og 
Andreas Haugaard, fætrene Christian og Johan Jepsen samt tjenestedrengen Georg, der var ansat 
hos gårdmand Hans Paulsen Enemark. 

Den næste dag blev undervisningen suspenderet og skolen omdannet til forhørslokale, hvor 
drengene en efter en måtte ind for at forklare hvad der var sket. Forhøret. blev ledet af 
amtsforstander og gårdmand i Terp Jep Hinrichsen, degnen Hans Petersen samt medlemmer af 
skolekommissionen. Heri sad endda som formand skomager Anders Andersen, der selv havde tre 
drenge indblandet i skandalen. 

Efter tilståelsen blev forseelsen stærkt påtalt og børnene idømt bøder på hver 3 mark, som 
påhvilede deres forældre. 
 

 
Den lille ejendom ved foden af Bedsted Bjerg blev opført i 1857 som et kådnersted med et 
jordtilliggende, kaldet "Smallyk" på 3,6330 ha og udstykket fra gårdmand Søren Møllers gård til 
svigersønnen, Hagen Iversen Jessen for en pris på 240 rigsdaler. Efter Hagen I. Jessen boede 
Peter Rosenborg på kådnergården. Af senere ejere skal her nævnes Peter Hansen Petersen, 
Peter Godske Hansen, Marquard Marquardsen, Jens Knudsen Christensen, Frode Lynge, Carl 
Petersen, André Andersen og Heinrich Klosz. Billedet er taget fra vejen mod nord med Bedsted 
Bjerg i baggrunden af H. Haugaard i marts 1990. 
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Kilde: 
• Tømrer Hans Jepsen, Bedsted og tidligere gårdmand Iver Gubi, Bedsted: Mundtlige meddelelser fra 

henholdsvis maj 1973 og dec. 1983. 
• Oplysning: Huset, Bjergvej 19 bebos i dag af John Jensen og Marianne Brodersen. 
 
 
 
 
 

Testamente fra 1763 
 

I 1763 oprettede småmand i Bedsted Christen Nielsen og hustru Anna Lydiksen et testamente 
om, at ingen af deres arvinger skulle få lov til at arve noget fra dem, før de begge var døde. 

Anna Lydiksen, født 1706 var først gift med småmand Thomas Jørgensen (cl695-l733), men han 
døde allerede efter tre års ægteskab. De nåede dog sammen at få datteren Anna, født 1731. 

30. okt. 1738 giftede Anna Lydiksen sig 2. gang med Christen Nielsen (1701-1771). I dette 
ægteskab fødtes sønnen Niels, opkaldt efter farfaderen Niels Nielsen i Starup, men han døde 
imidlertid i 1745, kun 5 år gammel. 

 
I 1763 døde datteren Anna fra hustruens første ægteskab, 32 år gammel. Moderen var da 57 år og 

stedfaderen 62 år gammel. Hermed havde de nu ikke længere nogen direkte efterkommere, men 
ægteparret må åbenbart have følt et vist pres fra deres nærmeste slægtninge, siden de lod 
nedenstående testamente oprette. Heri stod: 
 

Såsom vores formue og gods kun er lidet, da ere vi begge, jeg Christen Nielsen og min 
hustru Anna, enedes med hverandre om, at ingen af vores arvinger skal arve noget førend 
vi ere begge døde. 
Om det så Gud behager, at jeg Christen Nielsen skulle dø førend min hustru, da skal mine 
arvinger intet arve, og om min hustru dør førend jeg, da skal hendes arvinger heller intet 
arve. 
Dette ovenbemeldte testamente skete i to mænds nærværelse, (hvoraf den ene var 
sognefoged Nicolaj Ratenburg), hvilket jeg og min hustru og de to mænds underskrivelse 
til stadfæstelse bevidner, i sandhed at være således. 

Terp den 6. maj 1763 
 
 

Hvordan gik det så? - Hustruen Anna Lydiksen døde først, den 20. juli 1767. Christen Nielsen 
fire år senere, den 16. feb. 1771. Men hvordan det gik arvingerne med at dele boet efter dem, 
melder historien intet om. 

 
Kilde: 
• Sognefoged Nicolaj Ratenburg, Bedsted: "Dokumentbog", der påbegyndtes af faderen, Broder Ratenburg 

(1696-1760). Bogen låntes i 1981 af Anna Margrethe Rühmann, født Ratenburg, Tønder. 
• Bedsted sogns kirkebøger. 
 
 


