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Forsidebilledet 
 

viser et luftfoto af gården Gammelgård, Visbjergvej 51 i Øster Terp fra Karoline og 
Thomas Møllers tid. Gården var firlænget, og på hjørnet af stuehuset til højre var der 
opført en veranda. 
Billedet er lånt i 1992 af Karoline Møller, Svinget 7 i Løgumkloster. 
 
 

Meddelelser 
 
Dette hefte er nr. 27, og dermed er nedtællingen til enden begyndt. Jeg regner med at 
hefte nr. 31 eller evt. nr. 32 bliver det absolut sidste i denne lange række. 
Jeg skal dog allerede her gøre opmærksom på, at hefte nr. 30 kommer til at bestå af to 
tillægsnumre: A og B, og som jeg vil kalde: Et sogneatlas, dvs. et register over samtlige 
ejendomme i sognet med oplysninger om ejendommene, samt en liste over hvem, der 
har boet på dem siden deres opførelse. 
I næste nummer, nr. 28, der udkommer til efteråret 2002, vil der bl.a. være artikler om 
Brodersens gård på Terp Vestermark samt om udvandrere fra Bedsted sogn. 
Sender hermed alle skriftets læsere en hilsen med ønsket om en Glædelig Jul og Godt 
Nytår. 

 
 

Henning Haugaard 
 
 

      ISSN: 1903 - 8828 
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Et skolebillede (18) 
 
 
 
 

 
 

Skolebillede fra Øster Terp 1922: 
Personerne er i bagerst række fra venstre: Bothilde Møller, Maren Hybschmann, Marie 
Møller, Johanne Hybschmann, Anna Marie Nissen, Anne Marie Rehder, ? , Michelie 
Hybschmann, Karoline (Dinne) Rehder, Anne Cathrine Eskildsen, Wilhelmine 
Johansen samt ? 
 
Anden række fra venstre: Heinrich (Heine) Rehder, Hermann Hansen, Peter Eskildsen, 
Sofie Larsen (lærer Larsens kone), Svenne Langelund, Frederik Hansen, Edvin Larsen 
(lærer), Johan Møller, Laurids Hybschmann, Thomas Møller og Mikkel Hybschmann.  
 
Tredje række (4 drenge) fra venstre: ? , ? , Eskild Eskildsen og ? 
 
Forrest række (siddende) fra venstre: Marie Eskildsen, Alvine Jepsen (eller Lene 
Schrøder ?), Johan Rehder, Christian Brodersen, Christian Popp, Ingvert Nissen, ? , og 
? 
 
Billedet er lånt af Anna Holm, født Nissen, Krusåvej 42, Alslev i 1986. 
Navnene til personerne på billedet skyldes Anna Holm født Nissen, Marie Jepsen født 
Møller samt Anne Cathrine Møller født Eskildsen. Der var dog enkelte elever på biledet 
som de ikke kunne huske navnene på. 
Udover nævnte elever gik følgende elever også i Øster Terp Skole på samme 
tidspunkt, og som det også fremgår af Terp Skoleprotokol for året 1922. 
De resterende (elever med spørgsmålstegn) må derfor være at finde blandt følgende 
elever: 
Herbert og Marie Karger, børn af Fritz Karger. Alma, Adolf, Christian og Lorenz 
Jepsen, børn af Lorenz Jepsen. Samt Emanuel og Evald Kroh, sønner af Herman 
Kroh.  
Skoleprotokollen nævner de elever der gik til årsprøve. Eleverne nævnes med navn og 
fødselsdato samt faderens navn og bopæl. 
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Gammelgård i Øster Terp 
 

Den gård i Øster Terp, som Anne Margrete og Johannes Møller ejer, og som bærer navnet 
Gammelgård, var fra gammel tid en kongelig gård på to ottinger. I 1837 lå gården i Øster Terp, inde 
i landsbyen og blev nævnte år flyttet øst ud af byen til sit nuværende sted, på adressen Visbjergvej 
51.  

Oprindeligt lå gården sandsynligvis på venstre hånd, når vi fra Nederballevej drejer ind ad vejen 
mod Kurth Hansens gård. I dag er der ingen bebyggelse her på dette sted. 

De første ejeres navne fortaber sig i det fjerne af mangel på oplysninger, men ved at studere 
Mejers kort fra 1641, lå der netop her på dette sted en kongelig gård, hvor ejeren hed Mathias 
Hansen (c1610-).  

Når denne gård godt kan være forløberen for Gammelgård, skyldes det præstens oplysning i 
kirkebogen for 1714. Han skriver: ”Jørgen Jessen, Terp har giftet sig med Bodil Mathiasdatter og 
dermed blevet kongelig gårdmand på sin svigerfædrene gård i Terp. Bodil Mathiasdatter var nemlig 
datter af gårdmand Mathias Hansen. Han kendes ikke fra kirkebogen, men må have eksisteret, da 
det vides, at netop hans datter, Bodil og svigersønnen Jørgen Jessen har overtaget hans kongelige 
gård i Terp efter ham. 

Nævnte Mathias Hansen (c1670-) er derfor også med stor sandsynlighed sønnesøn af gårdmand 
Mathias Hansen (c1610-), der som før nævnt kendes fra 1641, og som oven i købet var 
herredsfoged i Terp. 

Jørgen Jessen blev født 1678. Han var søn af gårdmand i Bedsted, Jes Jensen og Kirsten (c1640-
1727). Han blev som før nævnt gårdmand i Terp på sine svigerforældres sted, ved i 1714 at gifte sig 
med Bodil Mathiasdatter, født i Terp 1695.  
 

 
Gammelgård som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet med stråtag. 
Hovedlængen ligger ud til vejen med stuehuset mod øst og stalden mod vest som 
skik var for gårdbyggeri i gamle dage. Til højre i billedet ses endnu en gårdlænge. 
Billedet er lånt i 1992 af Karoline Møller, Svinget 7, Løgumkloster. 

 
 

De fik følgende børn: Anne (1715-) blev gift 1738 med inderste Hans Andersen (1711-) i 
Bedsted; Kirsten (1718-1721); Kirsten (1722-) blev gift 1741 med gårdmand i Terp, senere i 
Gravlund, Hans Hansen Mattesen (1709-), der blev gårdens næste ejer; Magdalene (1725-) blev gift 
1747 i Møgeltønder med småmand i Gærup og senere forpagter på Brink i Møgeltønder, Christen 
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Nissen (c1720-); Catharina (1728-) blev gift 1768 med enkemand i Løgumkloster Jendre Simonsen 
(c1723-); Mathias (1730-) blev inderste i Gravlund og var gift med Anna Carstensdatter (c1747-) 
fra Løgumkloster. Det yngste og 7. barn var Jes (1734-). Han blev senere gårdmand i Terp efter 
forældrene. 

Jørgen Jessen døde 68 år gammel i 1746 og blev begravet 5. maj. Hans hustru døde 16. feb. 
1759. Hun blev 63 år. 

Den næste ejer på gården var Hans Hansen Mattesen. Han blev født 1. sept. 1709 og var søn af 
gårdmand i Gravlund, Hans Mathiesen og Ingeborg Andersdatter (1671-1748). Han var dog kun 
gårdmand i nogle få år fra 1741, hvorefter han ses som gårdmand i Gravlund fra 1747-60. Han blev 
i Gravlund kaldt ”Unge Hans Hansen”.  

Ved brylluppet 26. okt. 1741 med Kirsten Jørgensdatter står der i kirkebogen at ”de skal bo i 
Terp”. Hun var blevet døbt 18. marts 1722 som datter af førnævnte gårdmand, Jørgen Jessen og 
Bodil Mathiasdatter. 

 
Hans Hansen Mattesen og Kirsten Jørgensdatter fik 7 børn: Anders (1742-) døde i 1743. Han 

blev 32 uger og 2 dage; Botilla (1744-) blev gift 1765 med gårdmand i Vester Højst Hans Petersen 
(c1738-); Ingeborg (1747-) blev gift 1768 med møller i Varde Tjelle Nielsen (c1743-); Anders 
(1750-) døde 5 år gammel af kopper 14. feb. 1756; Anne Kirstine (1754-) døde to år gammel af 
kopper 11. dec. 1756; Anders Hansen Mathiesen (1757-) blev gårdmand i Gravlund efter faderen, 
og gift 1791 med Catharina Ratenburg (1766-); mens den yngste, Hans Jørgen Mattesen (19. okt. 
1760-) bosatte sig i Løgumkloster og senere fra ca. 1806 blev gårdmand i Bevtoft. Den 3. aug. 1793 
blev han gift med Anne Jensdatter (-1733). 

Hans H. Mattesen døde 76 år gammel den 23. sept. 1785. Hans hustru døde knap 5 år senere 9. 
juni 1790. 

 

 
Den pæne stue (æ kønstue) på Gammelgård omkring 1915. Midt i rummet 
står 6 stole omkring spisebordet i tidens trend, betrukket med plysstof og 
med klunker. Billedet er lånt af Annegrete og Johannes Møller, Øster Terp. 

 
     Herefter blev Kirsten Jørgensdatters bror, Jes Jørgensen ejer af gården i Terp. Han blev født 
1734, men herudover vides der ikke meget om ham. Sandsynligvis har han kort tid efter forladt 
stedet og flyttet fra sognet. 
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Efter Jes Jørgensen blev Boje Bojesen nu ejer af gården. Han blev født 1728 og var søn af 
gårdmand i Rens, Boje Jessen og Ingeborg Rasmusdatter. Han blev gift med Bodil Jesdatter, født 
ca. 1736 og datter af gårdmand i Lund, Jes Andersen og Maren Andreasdatter.  

De fik sammen 4 børn: Andreas Christian Bojesen (c1765-) overtog gården i Terp efter 
forældrene; Ingeborg Marie (1766-) blev gift med gårdmand i Terp Bunde Jørgensen Wolf (1765-); 
derefter en dødfødt datter 17. nov. 1768; den yngste, Jes Bojesen (1771), blev ottingsbestyrer på 
Bedsted Mark og gift med Sinnet Marie Hansdatter Lund (1774-). 

Boje Bojesen døde 14. jan. 1802 i en alder af 73 år. Hans hustru Bodil døde et par år senere den 
1. sept. 1804. Hun blev 68 år. 

Andreas Chr. Bojesen blev født ca. 1765 og overtog som før nævnt gården efter sine forældre og 
havde den fra 1800-1813, hvorefter han nævnes som værende inderste i Arndrup 1815. Hvad der 
skete med ham vides ikke. En mulighed kan være, at han gik fallit i forbindelse med 
statsbankerotten i 1813. 
 

I 1799 blev Andreas Bojesen gift med Anna Marie Clausdatter, født ca. 1776, en datter af 
gårdmand i Svejlund, Claus Callesen og Anna Marie. I deres ægteskab fødtes 5 børn: Anna 
Bothilde (1800-) døde ugift i en alder af 53 år i Bedsted den 8. sept. 1853; Anna Marie (1802-); 
Anna Catharina (1808-) blev 26. dec. 1857 trolovet med gårdmand i Bedsted Peter Andersen 
(c1793-), men allerede efter 3 års ægteskab døde hendes mand; Hans Christian (1813-) døde 19. 
maj 1814; Anne Maria (1815-) døde kun to timer gammel. Den nyfødte pige var straks efter fødslen 
blevet nøddøbt af jordemor Mette Cathrine Petersen i Bedsted. 
 

 
Dagligstuen (æ dørns) på Gammelgård omkring 1915: Dagligstuen som den 
så ud i Johannes Hartvig Møllers tid. Han og hustruen Margrethe overtog 
gården i 1909 og året efter fødtes datteren Bothilde. På billedet ses til højre 
hendes dukkevogn. Over bordet og under det lave loft hænger en 
petroleumslampe. På væggen til venstre hænger familiebillederne. Billedet 
er lånt af Annegrete og Johannes Møller, Terp. 

 

Andreas Bojesen døde 26. nov. 1835 i en alder af 70 år. Hans hustru døde godt og vel et år senere 
i fattigdom 60 år gammel den 22. jan. 1837. 

Efter at Andreas Bojesen forlod stedet omkring 1813 kom der nu en ny slægt ind på gården i 
Terp. Det var Thomas Hansen, der var gårdmandssøn fra Skrydstrup. Han blev født omkring 1784 
og søn af Hans Christensen (c1755-) og Berrit Villadsdatter.  
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Thomas Hansen var dog kommet til egnen noget tidligere, i det han i årene fra 1808-16 nævnes 
som værende bosat i Bedsted sogn som selvinderste og kniplingshandler. At være kniplingshandler 
kunne ofte være et indbringende erhverv, således også for Thomas Hansen, da han i 1816 kunne 
købe og overtage den kongelige gård i Terp. 

Sandsynligvis er det også Thomas Hansen, der omkring 1837 lader gården udflytte til sit 
nuværende sted, øst for Terp ved foden af Øster Terp Bjerg, som det også fremgår af en udhugget 
sten, der endnu findes på Gammelgård. Den 10. nov. 1807 blev Thomas Hansen gift med Valdborg 
Møller, født 23. dec. 1785, datter af gårdmand i Bedsted, Hans Sørensen Møller og Christine 
Benedicte Ratenburg (1759-1803). 

 
De fik i deres ægteskab i alt 9 børn: Christine Benedicte (1808-) blev gift med inderste i 

Gravlund Hans Tjellesen (1816-); Hans (1810-) døde 6 år gammel 14. feb. 1817; Birgitte Botilla 
(1812-) blev gift med hjuler i Bedsted, Tjelle Tjellesen (1809-); Hans Chr. (1814-) døde 15. nov. 
1837; Johanne Kirstine (1816-) blev gift med lærer i Terp Søren Hansen Sørensen; Hanne Sophie 
(1818-); Hans (1821-) døde knap 1 år gammel den 6. feb. 1822; Endnu en søn ved navn Hans 
(1823-) døde 1 ½ år gammel den 4. nov. 1824; Den yngste søn, der ligeledes fik navnet Hans (1825-
), overtog senere gården efter forældrene. 

Ved folketællingerne i 1840 og i 1845 nævnes det, at Thomas Hansen, udover kone og børn, også 
havde et plejebarn ved navn Marie Johansen (1829-), samt to tjenestefolk. Året efter i 1846 døde 
hustruen Voldborg Møller, den 10. marts, i en alder af 60 år. Thomas Hansen døde små 10 år 
senere, den 1. marts 1855, i en alder af 71 år. 

I 1853 blev den yngste af Thomas Hansens børn, Hans Sørensen Møller, ejer af den fædrene gård 
i Terp. Han blev født 16. sept. 1825. Den 3. juni 1853 blev han gift med Merrit Kirstine Jørgensen, 
født 1. aug. 1829 og datter af gårdmand i Fogderup Jørgen Jørgensen og Lene Heinsen.  

I ægteskabet fødtes 4 børn: Thomas (1854-) overtog gården efter forældrene; Jørgen Chr. (1856-) 
blev gårdmand et eller andet sted i sognet. Han blev gift med Marie Kjestine Jacobsen (1858-); 
Hans Chr. (1859-) bosatte sig i Visbjerg, men blev senere ejer af Refsminde i Rurup og her gift med 
Eline From fra Bovlund; den yngste var Helene Christine (1861-). Hun nævnes at bo i Tågholm, og 
blev senere gift med Asmus Asmussen (1850-) i Bedsted. 

Ved folketællingen i 1860 nævnes ægteparret at have 3 børn samt 4 tjenestefolk. I jordebogen for 
1864 nævnes Hans Sørensen Møllers gård i Terp som nr. 5, en fæstegård på 15/128 plov og som i 
skatter og afgifter skulle udrede 6 rdl., 12 mark og 3 skilling. 

Efter Hans Sørensen Møllers død den 5. feb. 1862 giftede enken sig 2. g. med Hans Jørgen 
Iversen, der herved midlertidigt overtog gården indtil sønnen af hustruens første ægteskab kunne 
overtage den. 

  
Hans Jørgen Iversen blev født i Kassø ved Hjordkær 1. sept. 1828 som søn af gårdmand i 

Hønkys, Iver Jessen Iversen og Mette Kjestine Lang. Han blev ved indgåelsen af sit ægteskab 9. 
maj 1865 med Merret Kjestine Jørgensen, født 1. aug. 1829, ejer af gården efter Hans Sørensen 
Møller indtil en stedsøn kunne overtage den. I 1876 nævnes det, at gården havde et jordtilliggende 
på 87,4622 ha. 

I dette hendes 2. ægteskab fødtes 4 børn: Mette Christine Hansine (1866-); Milert (1868-); Iver 
(1873-) samt Martin Heinrich (1875-). 
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I 1879 blev Thomas Hansen Møller ejer af gården i Terp. Han blev født 21. dec. 1854. Den 8. maj 
1878 blev han gift med Botilla Hansen, født 29. jan. 1852 og datter af gårdmand i Terp, Johannes 
Hansen (1815-) og Cathrine Marie Petersen (1827-). 

 
 

 
Gårdmand i Terp fra 1909-48, Johannes Møller med sin hustru, 
Margrethe og deres 3 børn: Johannes Hartvig Møller blev født i 
Bedsted 31. aug. 1881, søn af gårdmand i Terp, Thomas Hansen 
Møller (1854-1945) og hustru, Botilla Hansen (1852-1915). Den 23. 
sept. 1909 blev Johannes Møller gift i Hellevad kirke med Margrethe 
Nielsen, født 28. juli 1885 og datter af gæstgiver i Hellevad, Peter 
Nielsen (1858-1943) og Laurentia Petra Mortensen. I ægteskabet 
fødtes 3 børn: Bothilde (1910-), Thomas (1914-) og Peter (1920-). 
Johannes Hartvig Møller døde i Øster Terp 25. feb. 1955 i en alder af 
godt 73 år. Hustruen Margrethe Nielsen døde i Sønderborg 7. maj 
1940. Hun blev knap 55 år. Billedet er fra omkring 1921, taget af 
"Atelier Nedell, Apenrade” og lånt af Karoline Møller, Løgumkloster.  

 
I deres ægteskab fødtes 6 børn: Malene Kjestine (20. marts 1880-) blev gift med landmand i Terp 

Peter Petersen (1877-); Johannes Hartvig (1881-) overtog gården efter forældre; Cathrine Marie (29. 
marts 1883-) blev gift med købmand i Møgeltønder Hans Sønnicksen (c1879-); Hansine Christine 
(23. jan. 1885-) blev gift med købmand i Flensborg Richard Peter Sønnicksen (1887-); Hans 
Sørensen (14. aug. 1889-) blev ligeledes gårdmand i Terp på en nyopført gård udstykket fra 
faderens gård; Den yngste var Julie Valdborg (30. jan. 1894-). Hun døde 10. dec. 1925. 

I 1909 beslutter Thomas Hansen Møller sig for at dele gården op i to mindre gårde til to af sine 
sønner. Delingen skete efter samme princip som det samme år var sket med Overballegård i Terp. 
Stamparcellen eller den gamle gård, heraf navnet Gammelgård, blev herefter på 49,9275 ha. (1918) 
og overtaget af den ældste søn, Johannes Hartvig Møller, mens der på det frastykkede jordlod på i 
alt 25,7075 hektar (1913) blev opført en ny gård, Østergård eller Nygård, som den i begyndelsen 
blev kaldt. Den nye gård, der fik artikel nummer Bd. II blad 58, blev overtaget af Hans Sørensen 
Møller. Se mere om ham og hans gård side 1084. 

  
Da Thomas Møllers hustru Botilla døde 16. jan. 1915 i en alder af 62 år, flyttede han herefter til 

Møgeltønder, til datteren Cathrine Marie, som her var blevet gift med købmand Hans Sønnicksen. 
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De investerede i en hest, og så kørte Thomas Møller rundt med varer for dem. Den 18. apr. 1945 
døde Thomas Hansen Møller i Møgeltønder i en alder af 90 år. 

 
Den næste ejer på Gammelgård fra 1909-48 blev som før nævnt Thomas Hansen Møllers ældste 

søn, Johannes Hartvig Møller, mens hans lillebror, Hans Sørensen Møller, overtog den frastykkede 
part, hvorpå der var blevet opført en helt ny gård øst for Gammelgård.  

Johannes Hartvig Møller blev født 31. aug. 1881 og blev samme år han overtog gården gift 23. 
sept. 1909 med Margrethe Nielsen, født 28. juli 1885 og datter af snedkersvend og senere gæstgiver 
i Hellevad, Peter Nielsen og Laurentia Petra Mortensen. I ægteskabet fødtes 3 børn: Bothilde (2. juli 
1910-) blev gift med Karl Petersen (1910-) i Nr. Hostrup; Thomas (1914-) overtog gården efter 
forældrene, mens den yngste søn, Peter (30. jan. 1920-) døde 13. jan. 1939 i en alder af knap 19 år.  

Johannes Hartvig Møller døde 25. feb. 1955 i en alder af 74 år. Hans hustru Margrethe var død 15 
år tidligere den 7. maj 1940. 
 

Thomas Møller overtog gården i forpagtning efter forældrene 27. aug. 1941, og den 19. aug. 1948 
fik han og hustruen Karoline skøde på den.  

Thomas Møller blev født 5. marts 1914 og den 25. sept. 1940 blev han gift i Tønder med 
Karoline Sørensen, født på gården Kronborg i Vester Gammelby 25. feb. 1916, datter af gårdmand 
Jes Johansen Sørensen (1886-1970) og Ingeborg Helene Andresen (1887-1974). 
 

 

 
Gårdmand i Terp fra 1941-1969, Thomas Møller og hustruen Karoline 
med deres 4 børn: Thomas Møller blev født i Terp 5. marts 1914, søn af 
gårdmand i Terp, Johannes Hartvig Møller (1881-1955) og Margrethe 
Nielsen (1885-1940). Thomas Møller blev gift i Tønder kirke 25. sept. 
1940 med Karoline Sørensen, født på Kronborg i Vester Gammelby 25. 
feb. 1916, datter af gårdmand Jes Johansen Sørensen (1886-1970) og 
Ingeborg Andresen (1887-1974). 

Børn: Tove (1942-), Grethe (1946-), Johannes (1948-) og Ingeborg 
(1951-). Thomas Møller døde i Øster Terp 10. jan. 1964 i en alder af kun 
50 år. Hans hustru Karoline flyttede nogle år senere til Løgumkloster, hvor 
hun fortsat bor på adressen, Svinget 7. Billedet er fra ca. 1955 og er lånt 
1992 af Karoline Møller, Løgumkloster.  
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I deres ægteskab fødtes 4 børn: Tove (22. sept. 1942-) blev gift med Jens Christian Jensen (1934-
). De drev en gård i Ellum, der nu er overtaget af deres næstældste søn Geert. Inge Margrethe 
(kaldet Grethe) (16. feb. 1946-) bor i Vester Bæk ved Fårhus, hvor hun er gift med gårdmand Carl 
Erik Petz (1940-); Johannes Møller (1948-) overtog gården efter forældrene; Den yngste er 
Ingeborg (27. apr. 1951-). Hun er gift med Frode Sørensen (1942-). De drev en gård i Hinderup, 
men bor i dag i Rangstrup. 

I 1958 indsender Thomas Møller oplysninger til slægtsgårdsarkivet i Gl. Estrup ved Auning på 
Djursland. Han angiver da at gården er 38 ha, hvoraf 30 ha er agerjord, mens resten, 8 ha er engjord.  
 

Ejendomsvurderingen blev i 1945 sat til 39.500 kr., der i 1956 var steget til 80.000 kr. 
Grundværdien i 1945 var 22.400 kr. I 1956 var den steget til 35.500 kr. Brandforsikringssummen 
var ansat til 140.400 kr. Gårdens jordtilliggender havde matrikelnumrene: 9, 21, 91, 94, 121, 129, 
148 og 107. I kirkelig henseende hører familien til Frimenigheden i Bovlund. 

Thomas Møller døde 10. jan. 1964 i en alder af kun 50 år. Hans hustru Karoline flyttede i 1969 til 
Løgumkloster, hvor hun bor på aftægt på adressen, Svinget 7. 

  
 

 
Gårdmand i Terp fra 1878-1909, Thomas Hansen Møller med sin datter, 
datterdatter og oldebarn. Thomas Hansen Møller blev født i Bedsted 21. 
dec. 1854, søn af gårdmand på Gammelgård, Hans Sørensen Møller (1825-
1862) og Merret Kirstine Jørgensen (1824-). Den 8. maj 1878 blev Thomas 
Hansen Møller gift med Botilla Hansen, født 29. jan. 1852, datter af 
gårdmand i Terp, Johannes Hansen (1815-) og Cathrine Marie Petersen 
(1827-). Thomas Hansen døde i Møgeltønder 18. apr. 1945 i en alder af 90 
år. Hustruen, Botilla døde knap 63 år gammel 16. jan. 1915. I deres 
ægteskab fødtes 6 børn: Malene Kjestine (1880-); Johannes (1881-); 
Cathrine Marie (1883-); Hansine Christine (1885-); Hans (1889-); og Julie 
Valborg (1894-). På billedet ses 4 generationer. Til venstre ses Thomas 
Hansen. Damen yderst til højre er hans datter Cathrine Marie. I midten 
hendes datter igen, Cathrine Nissen, født Sønnicksen, der på sit skød har 
sønnen Arne Nissen, født 27. maj 1935. Billedet er taget omkring 1936 i 
Tønder hos fotograf Schwennesen, og lånt af Johannes Møller, Øster Terp. 

 

 
Den 1. april 1969 overtog Johannes Sørensen Møller gården i Terp efter sin mor, og han er 

således 6. generation på Gammelgård. Han blev født 16. marts 1948. Den 3. apr. 1971 blev han gift 
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i Egvad kirke med Anne Margrete Asmussen, født 6. juli 1951, datter af gårdmand i Nr. Hostrup, 
Hans Asmussen (1917-1996) og Maren Pedersen (1924-).  

Børn: Jytte (4. sept. 1971-); Thomas (25. jan. 1974-). Han døde 8. sept. 2001 kun godt 27 år 
gammel. Den yngste er Lisbeth (26. marts 1979-).  

 
Få år efter overtagelsen brændte gården i 1972. Gården blev straks genopført med kvægstald, lade 

og maskinhus. Derudover er der en svinestald fra 1976 og udendørs køresilo. I 1990 blev gården 
drevet med en slagtesvinsproduktion på 1200 stk. årligt samt en kvægproduktion af racen SDM på 
45 årskøer og 65 ungdyr, der dog blev afhændet i 1992.  

I dag drives gården alene med 90 søer og 2000 fedesvin. Gårdens jordtilliggende udgør 60 hektar, 
der for størstedelens vedkommende er dyrket med korn. På gården findes foruden markvandings-
anlæg også et plantørreri med kold luft, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset, der 
efter branden blev om- og tilbygget i 1978. Ejendomsskylden blev i år 2000 sat til 2.900.000 kr. 

Johannes Møller var i en periode medlem af bestyrelsen for Løgumkloster Landboforening. 
 
Kilder og litteratur: 
• Gammelgård, (Bd. I, blad 9 og III fol 21 og 22, litra A fol 175), Landsarkivet i Aabenraa. 
• Slægtsgårdarkivet i Gl. Estrup, Auning: Ang. Gammelgård i Terp. Nr. 3201: Bedsted sogn, Aabenraa amt. 
• Jordebogen 1864/65. Acta C III 3, nr. 447.  
• Danske Gårde 1990. Ang. Annegrete og Johannes Møllers gård i Terp, side 189. 
• K.M. Goodstein, Ibsgården 196, Roskilde. Ang. oplysninger om gårdmand Hans Jørgen Mattesen i Bevtoft.  
• Mette Marie Andersen: Rurups historie: Ang. Hans Chr. Møller (1859-) side 55. 
• Karoline Møller, Løgumkloster og Johannes Møller, Terp: Ang. oplysninger om gården og familien samt lån af 

billeder. 
 
 
 
 

Østergård i Øster Terp 
 

I 1909 besluttede daværende gårdmand på Gammelgård i Øster Terp, Thomas Hansen Møller at 
dele gården til sine to sømmer. Den ældste, Johannes Hartvig Møller skulle overtage fødegården 
Gammelgård, mens han til sig selv og senere til sin yngste søn, Hans Sørensen Møller, opførte en 
helt ny gård, som han gav navnet "Nygård eller Østergård" og som blev opført lige øst for 
Gammelgård. Om Gammelgård kan der læres mere side 1076-84. 

Gårddelingen foregik nærmest efter samme model som det samme år var overgået gården 
Overballe i Terp. 

 
Østergård blev opført som en tolænget gård med fritliggende stuehus ud mod Visbjergvej og 

med staldlængen vinkelret på stuehuset mod nord. Med sig fra Gammelgård tog Thomas Hansen 
Møller i alt 25,7075 hektar til den nye gård. 

 
Thomas Hansen Møller blev født 21. dec. 1854, søn af gårdmand i Terp Hans Sørensen Møller 

og Merret Kirstine Jørgensen. Den 8. maj 1878 blev han gift med Botilla Hansen, født 29. jan. 
1852, og datter af gårdmand i Terp, Johannes Hansen og Cathrine Marie Petersen. 

I 1878, samme år som han blev gift, overtog han Gammelgård efter sin mor og stedfar, Hans 
Jørgen Iversen, og fra 1909 til 1916 drev han derefter i fællesskab med sønnen Hans, Østergård. 
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Østergård i Terp. Visbjergvej 53: Sådan så gården ud kort efter opførelsen i 
1909. På billedet ses siddende fra højre, Thomas Hansen Møller og 
hustruen Botilla. Herefter følger et par damer, der sandsynligvis er nogle af 
husets døtre. Derefter ses stående, sønnen Hans Sørensen Møller, mens 
den unge mand ved hestene ikke er identificeret. Han er muligvis en 
tjenestekarl. Billedet er fra omkring 1910 og er lånt af Johannes Møller, 
Gammelgård. 

 
 

 
 

 

I 1915 døde Thomas H. Møllers hustru og året efter, i 1916 overlod han gårdens drift til sønnen, 
hvorefter han selv som enke- og aftægtsmand flyttede til Møgeltønder, hvor hans datter boede. Hun 
var her gift med købmand, Hans Sønnicksen. Thomas Hansen Møller døde i Møgeltønder 18. apr. 
1945 og blev begravet i Bedsted. 

I hans ægteskab med Botilla Hansen fødtes 6 børn: Malene Kjestine blev gift med landmand i 
Terp, Peter Petersen (1877-); Johannes Hartvig overtog som for nævnt Gammelgård efter 
forældrene og blev gift med Margrethe Nielsen; Cathrine Marie blev gift med købmand i 
Møgeltønder, Hans Sønnicksen (c1879-); Hansine Christine blev gift med købmand i Flensborg, 
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Richard P. Sønnicksen (1887-); Hans Sørensen overtog Østergård, mens den yngste, Julie Valborg 
døde ugift i 1925 i en alder af kun 30 år. 

 
Som nævnt overtog Hans Sørensen Møller gården efter forældrene i 1916. Han blev født i 1889 

og blev i 1916 gift i Felsted med Anne Marie Helene Christensen, datter af smed i Tråsbøl, Jørgen 
Nicolaj Christensen og Anna Leonhardt. 

Gården drev de til 1947, hvor de da overlod den til sønnen Thomas. I deres ægteskab var der 
udover Thomas endnu 2 børn: Den ældste, Marie, fedt 24. jan. 1918, blev senere gift med gårdmand 
på Bedsted Nørremark, Jens Andersen (1916-), mens den yngste, Jørgen (1927-1988) blev gift med 
Helga og bosatte sig som gårdmand i Kelstrupskov ved Holbøl. Hans Sørensen Møller døde 61 år 
gammel den 31. aug. 1950. Hustruen Anne Marie døde 8 år tidligere, den 16. nov. 1942 i en alder af 
omkring 51 år. 

 
Thomas Christensen Møller drev Østergård fra 1947-1978 og blev ofte kaldt Lille Thomas i 

modsætning til sin fætter på Gammelgård, der blev kaldt Store Thomas. Thomas C. Møller blev 
født 27. marts 1921 og den 8. nov. 1947 blev han gift i Agerskov kirke med Hanne Laasholdt, født 
27. juni 1923, datter af gårdmand Peter Laasholdt og hustru Anne Marie. 

 
 

 
Gårdmand på Nygård i Terp fra 1916-1947, Hans Sørensen Møller: 
Hans Sørensen Møller blev født i Terp 14. aug. 1889, søn af 
gårdmand i Terp, Thomas Hansen Møller (1854-1945) og Botilla 
Hansen (1852-1915). Den 28. april blev Hans Sørensen Møller gift i 
Felsted kirke med Anna Marie Helene Christensen, født i Tråsbøl 13. 
sept. 1891, datter af smed i Tråsbøl, Jørgen Nicolaj Christensen og 
Anna Leonhardt.  

Hans S. Møller døde i Terp 61 år gammel den 31. aug. 1950. 
Hustruen, Anne Marie døde 16. nov. 1942 i en alder af kun 51 år. I 
ægteskabet fødtes 3 børn: Marie (1918-), gift med gårdmand på 
Bedsted Nørremark, Jens Andersen (1916-), Thomas (1921-), der 
senere overtog gården efter sine forældre. samt Jørgen (1927-). 
Billedet er fra omkring 1920 og er lånt af Karoline Møller, 
Løgumkloster.  

 

Hanne og Thomas Møller drev gennem alle årene deres gård på traditionel vis. I 1975 lod de dog 
en farestald opføre til søer, mens de til gengæld afhændede køerne. I 1978 overlod Hanne og 
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Thomas Møller gården til næste generation ved sønnen Flemming, hvorefter de selv flyttede på 
aftægt til Bedsted, hvor de boede på Lindevej. Her døde Thomas Møller den 28. sept. 1991. Nogle 
år senere, i 1996 flyttede Hanne Møller til Løgumkloster, hvor hun i dag bor på adressen Østergade 
7A. 
 

 
Gårdmand på Østergård i Terp fra 1947-78. Thomas Møller og 
hustruen Hanne: Thomas Christensen Møller blev født i Terp 27. 
marts 1921, sen af gårdmand i Terp, Hans Sørensen Møller (1889-
1950) og Anna Marie Christensen (1891-1942). Den 8. nov. 1947 blev 
han gift i Agerskov med Hanne Kjestine Laasholdt, født 27. juni 1923, 
datter af gårdmand ved Agerskov, Peter L. Laasholdt (c1887-1974) og 
hustruen Anne Marie (c1890-1972). Thomas Møller døde 28. sept. 
1991. I 1996 flyttede Hanne Laasholdt til Løgumkloster, hvor hun i dag 
bor på adressen Østergade 7a. I ægteskabet fødtes 2 børn: Anne 
Marie (1948-) og Flemming (1955-). Billedet er fra omkring 1972 og er 
lånt af Karen og Flemming Møller, Visbjergvej 53 i Terp.  

 
I deres ægteskab fødtes udover sønnen Flemming, også datteren Anne Marie (22. apr. 1948-). 

Hun er bosat i Bedsted og er her gift med smed Holger Jacobsen (1945-). 
Ved overtagelsen i 1978 var Flemming Møllers gård på 31 hektar. I dag er den på 240 hektar. 

Den erhvervede jord er således blevet gradvis købt gennem de seneste 10-20 år i takt med de mange 
gårdnedlæggelser i området i disse tider. 

Flemming Laasholdt Møller blev født 3. juni 1955, og den 1. juli 1978 blev han gift i Bovlund 
frimenighedskirke med Karen Skov, født 24. juli 1958 og datter af gårdmand i Terp, Jørgen Skov 
(1927-) og Sine Jepsen (1934-). Karen er uddannet ejendomsmægler. I deres ægteskab er der 4 
børn. Disse er: Jane (1981-), Jonas (1983-), Rasmus (1990-) og Tobias (1994-). 

Karen og Flemming Møllers landbrugsdrift er i dag især baseret på opdræt af søer og kyllinger. 
Årligt leveres der således omkring 500.000 slagtekyllinger til Padborg Fjerkrasslagteri, mens so-
besætningen er på ca. 150 søer. Af det samlede jordtilliggende er de ca. 210 ha udlagt til planteavl, 
der hovedsagelig består af korn. Mejetærskeren er en 20 fods MF40. Til opbevaring af avlen er der 
opført 5 gastætte tunetanke, der tilsammen rummer ca. 4000 tønder korn, samt en ligeledes gastæt 
Assentoft silo til ca. 7000 tønder. 

 
Kilde: 
• Bind II, blad 58: Ang. gården Østergård i Øster Terp. 
• "Gang i høsten", avisartikel i Jydske Vestkysten fredag 17. juli 1998. 
• Karen og Flemming Møller, Visbjergvej 53, Øster Terp: Oplysninger om gården og familien samt lån af 

billede. 
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Forvarsel 
 

En kone i Bedsted gik en aften hjem fra et besøg. Det var meget mørkt, og hun havde ingen lygte 
med. Pludselig ser hum en lang række kørende og gående, der kommer ad vejen imod hende. Hun 
går til side og ser nu tydeligt en ligvogn og et ligfølge passere forbi hende. Hun kunne kende de 
fleste i følget. 

 
Da hun kom hjem fik hun straks at vide, at en af hendes bekendte var død. Hun havde ikke fortalt 

nogen, hvad hun havde set, men da den pågældende blev begravet var følget nøjagtig som hun 
havde set det. 
 
Kilde: 
• Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København K. Heri fra Bedsted sogn, 1906/23: Sagn og 

overtro, indsendt i 1937-38 af Karl Fr. Jensen, Tander efter mundtlig meddelelse fra en kone i Bedsted, der døde for 
ca. 40 år siden, dvs. omkring år 1900. 

Oplysning: 
• Den kone i Bedsted, der omkring 1937 meddelte Karl Fr. Jensen, Tønder ovennævnte varsel, er med stor 

sandsynligvis Anne Clemmensen. Hun boede netop på dette ridspunkt i Bedsted og døde i 1899. Anne Clemmensen 
var født Møller i Bylderup 23. aug. 1827, datter af skrædder og kådner i Bylderup, Christian Møller (cl802-) og 
Johanne Schmidt. - Anne Clemmensen blev gift i 1854 med Martin Hansen Clemmensen (1830-1901), der 
stammede fra Gravlund, hvor han var snedker og murer. Anne og Martin Clemmensen fik i alt 8 børn, hvor af de 5 
første alle døde som små. En anden datter døde ugift som 20 årig, mens de to resterende blev voksne og senere gift. 
Af disse blev Marie gift med Julius Raben i Terkelsbøl, mens den yngste, Meta blev gift med parcellist i Arndrup 
Paul Vind. Anne Clemmensen døde godt 72 år gammel den 5. marts 1899. 

 
 
 
 
 

Løgumbogen af 1578 
 

I middelalderen sad munkene på Klostret i Løgum som egnens ubetinget største jordbesidder. 
Ved Reformationen i 1536 blev de danske klostre lukket, men klostret i Løgum overlevede i første 
omgang, men ophørte, da den sidste abbed døde i 1548. Af godsets vidt spredte jordtilliggender 
oprettedes herefter Løgumkloster amt. 

Alle Klostrets gamle skøder, breve og diplomer blev i 1578 nedskrevet i en bog med titlen: 
"Løgumbogen". 

 
I 1830-eme udkom bogserien: Scriptores Rerum Danicarum". I bind 8 blev Løgumbogen udgivet 

med undertitlen: "Diplomata ad monasterium Locum Dei pertinentia - Udskrift på alle 453 
Løgumbreve over Klostrets gods og ejendom, beliggende i Løgum Birk, Slogs herred, Vidding 
Herred, Lø Herred, Tønder herred, Nørre Rangstrup Herred, Sønder Rangstrup Herred og Frøs 
Herred. Anno Domine 1578". 

Brevene indeholder en stor mængde lokalhistoriske oplysninger. Nogle af dem er affattet på 
latin, andre på plattysk, mens resten er skrevet på gammel middelalderdansk.  

Hen ved 30 af alle disse breve og diplomer har på en eller anden måde relation til Bedsted sogn. 
Da det vil gå for vidt at medtage dem alle her, følger nedenfor et repræsentativt udvalg af brevene i 
nutidsoversættelse: 
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Ribe, 4. september 1266 
 

Biskop Esger af Ribe kundgør, at Niels, søn af Asser Ingridsen, i hans nærværelse har 
solgt nogle ejendomme i Bedsted Terp, Bovlundmark, Arndrup og Arndrupmark til 
Løgum Kloster. 
 
Esger, af Guds nåde biskop i Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen med Vor Herre Jesus 
Kristus. 
Vi gør vitterligt for nuværende og tilkommende, at Niels, søn af Asser Ingridsen, i Ribe i vor 
nærværelse til de fromme mænd vor elskede Herre, Abbeden og det menige konvent i Løgum af 
cistercienserordenen i vort stift har solgt og skødet den gård, som han havde i Bedsted Terp med 
ager, eng, skov, mose og hele gårdens øvrige tilliggende, og i Bovlundmark, hvad fru Ingrid 
Gamle, salig ihukommelse, købte, og hans mølle i Arndrup med eng og alt andet, der tilhører 
ham af sædvane, med hvad navn det nævnes kan, og 2 ottinger jord på Arndrupmark uden 
nogen afkortelse og noget fradrag. 
Til gengæld lovede den nævnte abbed og det menige konvent at betale førnævnte Niels 
Assersen seks hundrede og fyrretyve mark gængs Ribemønt, således, at hver mark penge skal 
gælde 3 ørtug ægte sterlingmønt. For at han og andre i fremtiden ikke skal kunne rejse klage 
eller indsigelse mod førnævnte abbed og menige konvent angående denne lovformeligt 
foretagne skødning af ovennævnte ejendomme, har vi ladet dette brev bekræfte med vort segl. 
Nærværende ved denne skødning var magister Simon, kannik i Ribe, og Mogens, søn af Knud 
Hvid, kannik i Aarhus, og Jens Kat, nævnte Niels's broder, som gav sit samtykke til alt dette, og 
mange andre troværdige mænd såvel gejstlige som verdslige. 
Forhandlet i Ribe i det Herrens år 1266, første lørdag før den Hellige Jomfru Marias fødsel. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side 343; S.R.D. side 148 med overskriften: Paa Bestedt Terp oc Arndrop mölle, item Borlund oc 

Arndrop; D.R.B. nr. 33. Reg. Dan. nr. 1146. 
 
 
 

Ribe, 8. september 1266 
 

Jens og Peder, sønner af Asser Ingridsen, billiger, at deres broder, Niels Assersen sælger 
sit fædrene arvegods i Bedsted Terp, Arndrup og Arndrupmark til Løgum Kloster. 
 
Jens og Peder, sønner af Asser Ingridsen, til alle troende kristne, der ser dette brev, hilsen med 
Vor Herre, Jesus Kristus. 
Vi gør vitterligt for alle, at vi med vore frænders råd har givet vort samtykke og vor vilje til det 
salg og den skødning, som er sket til Hen Abbeden og det menige konvent i Løgum Kloster af 
cistercienserordenen i Ribe stift fra vor broder Niels af alt hans arvegods i Bedsted Terp og en 
mølle i Arndrup og 2 hele ottinger i Arndrupmark med alt dets tilliggende, hvor det end ligger, 
og med hvad navn det end kan nævnes, at ejes af de nævnte klosterfolk med evig ret uden 
indsigelse eller hindring af nogen mand. 
Til vidnesbyrd om dette stadfæster vi dette salg og denne skødning med vore frænders samtykke 
og hjemler den til evig tid ved lovformeligt salg. 
Forhandlet i det Herrens år 1266 i Ribe i nærværelse af Herr Esger, biskop i Ribe, og hans 
kannikker og andre troende såvel verdslige som gejstlige på dagen for den hellige Jomfru 
Marias fødsel. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side 346; S.R.D. side 149 med overskriften: Jen stadfestelsse paa then kiöb och schöde offuer det 

godtz y Bested Terp, Arndrup oc Arndrup mölle; D.R.B. nr. 34; Reg. Dan. nr. 1147. 
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Ribe. 11. oktober 1267 
 

Ridder, Jens Assersen sælger på sin broder Niels' vegne hans ejendom i Bedsted Terp, 
Arndrupmark, Alslevmark og Bovlundmark til Løgum Kloster. 
 
Jens Assersen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med alles frelser. Jeg gør vitterligt for 
alle, at jeg Jens, som værge for min broder Niels, der lider af svær sygdom, med hans samtykke 
til munkene i Løgum Kloster har solgt og skødet den gård, som samme Niels havde i Bedsted 
Terp, hvortil hører 14 øre rebdragen jord, og 2 ottinger i Arndrupmark og en mølle sammesteds 
og en eng vest for møllen og en ager med forte og fægang i Alslevmark og en kvart otting i 
Bovlundmark med tilliggende med undtagelse af ager og eng. 
For disse ejendomme erkender jeg at have modtaget den rette betaling, og jeg forpligter mig til 
at forsvare dem for de førnævnte munke, og for de førnævnte ejendommes vedkommende lover 
jeg at fritage dem for hver mands tiltale. 
Givet i Ribe i det Herrens år 1267, den første tirsdag efter St. Dionysius og hans fæller. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side 348; S.R.D. side 150-51 med overskriften: Jet schödebreff paa ien gaard y Bested Terp, Arndrop 

oc Arndrop Mölle etcetera; D.R.B. nr 93; Reg. Dan. nr. 1168. 
Bemærkning: 
• To ottinger i Amdrup Mark; jvf. D.R.B. nr. 33 og 34. 
 
 

29. juni 1269 
 

Jens Assersen erklærer, at han til Løgum Kloster har solgt 2 ottinger jord på Arndrup 
mark og til Steffen Vrang, kun så meget, som fra gammel tid lå til hans gård, Vestergård. 
 
Jens Assersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Vor Herre. Da der er opstået 
trætte mellem lodsejerne i Arndrup Mark om den jord, som jeg har solgt sammesteds, gør jeg 
vitterligt for alle, at jeg til de fromme mænd, munkene i Løgum Kloster har solgt og skødet to 
hele ottinger i den nævnte mark uden nogen som helst afkortning, som jeg hjemler munkene, 
hvor de måtte ønske det, og det måtte synes dem tjenligt. 
Men til Steffen, kaldet Vrang, har jeg ikke skødet og jeg hjemler ikke mere end, hvad der 
vitterligt fra gammel tid har ligget til min gård, som kaldes Vestergård. Til vidnesbyrd herom 
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har jeg ladet dette brev bekræfte med mit segl. Givet i det Herrens år 1269 på apostlene Petrus' 
og Paulus' dag. 
 

Kilde: 
• Løgumbogen side 342; S.R.D. side 148 med overskriften: Om II ottinge Jord paa Arndrop mark; D.R.B. nr. 146; 

Reg. Dan. nr. 1188. 
Bemærkning: 
• Lodsejerne i Amdrup Mark: jvf. D.R.B. nr. 33, 34 og 93. 
 
 

1. maj 1302 
 

Bonde Svir skænker en ager ved Arndrup Mølle til Løgum Kloster. 
 
Bonde Svir til alle, som ser dette brev, hilsen med den sande frelser. Alle skal vide, at jeg har 
overdraget Løgum Kloster en ager liggende ved møllen i Arndrup, indeholdende 2 niding, at 
besidde evindelig. Til vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette lille brev. 
Givet i det Herrens år 1302 på de hellige apostle, Filip og Jakobs dag. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side xx; S.R.D. side 148 med overskriften: Om ien Agger liggendis hoess Arndrup mölle; D.R.B. nr. 

197. 
Bemærkninger: 
• 2 niding = 2 niendedele (muligvis af et bol), jvf. D.R.B. II 2 nr. 83. 
• Bonde Svir: Navnet forekommer flere gange op til midten af 1300-tallet. 
 
 

 
 

 
 

Ribe 1308 
 

Ribe kapitel bevidner, at abbed Jens af Løgum Kloster og sognepræst, Langsom Tule i 
Hviding som fuldmægtig for sin broder, Mikkel Tule har erklæret, at ville underkaste sig 
den voldgiftskendelse, der afsiges af biskop Kristian 2. og ærkedegn Jens i Ribe i deres 
strid om noget gods i Bedstedterp og Arndrup. 
 
Vor frue kirkes kapitel i Ribe til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud. 
I skal vide, at den fromme og gode mand, abbeden i Løgum Kloster Herr Jens, på den ene side 
og Langsom, kaldet Tule, sognepræst i Hviding, på sin broder Mikkel Tules vegne på den anden 
side personlig fremstillede sig i vor nærværelse i anledning af, at der var opstået strid eller trætte 
mellem dem angående noget gods eller nogle besiddelser i Bedstedterp og Arndrup med møllen 
og deres tilliggende, og efter at sagen i nogen tid var blevet behandlet for de gode mænd, provst 
Jens af Almind syssel og magister Åstred, kannikker i Ribe, der af den ærværdige fader, Herr 
Isarn, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, var delegerede som dommere, valgte de sluttelig 
den ærværdige fader, vor biskop Herr Kristian og ærkedegnen Jens til voldgiftsmænd, idet de 
højtideligt på deres tro lovede, at de ville rette sig efter deres kendelse eller afgørelse og anse 
alt, hvad de lod afsige eller bestemme om det førnævnte gods for gyldigt. Ydermere afgav den 
nævnte Langsom for sin nævnte broder Mikkel under en bøde af 100 mark gængse penge til 
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ligelig deling mellem de nævnte voldgiftsmænd og den ovenfor nævnte Herr abbed garanti for, 
at nævnte Mikkel evigt ville godkende voldgiftsdommen og de nævnte voldgiftsmænds 
kendelse og ingensinde gå imod den. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under 
dette brev. Forhandlet i Ribe 1308. 
 

Kilde: 
• Løgumbogen side xx; S.R.D. side 147; D.R.B. nr. 162. 
 
 
 

Ribe 1308 
 

Biskop Kristian 2. af Ribe og ærkedegn Jens i Ribe afsiger voldgiftskendelse i en strid 
mellem Løgum Kloster og Mikkel Tule om gods i Bedstedterp og Arndrup. 
 
I Guds navn Amen! Da der for lang tid siden er opstået trætte mellem lægmanden Mikkel Tule 
som sagsøger på den ene side og abbeden i Løgum Kloster, den fromme mand Herr Jens, på den 
anden side angående noget gods eller nogle besiddelser i Bedstedterp og Arndrup med Mølle og 
øvrige tilliggender, og da sagen længe er blevet behandlet hos Herr Jens, provst i Almind syssel, 
og magister Åstred, kannik i Ribe, der (begge) af den ærværdige fader Herr Isarn, ærkebiskop af 
Lund, Sveriges Primas, var blevet delegerede som dommere, så blev da omsider vi, biskop 
Kristian af Ribe og vor ærkedegn Jens valgte til voldgiftsmænd af førnævnte abbed og præsten 
Langsom, sognepræst i Hviding kirke, der mødte på sin broders, den nævnte Mikkel Tules 
vegne og som under en bøde af 100 marks gængse penge garanterede for hans godkendelse. 
Efter at begge parter havde aflagt ed på at de ville rette sig efter og efterkomme vor afgørelse 
eller kendelse angående det førnævnte, så har vi, idet vi påtog os fornævnte voldgift eller 
kendelse for fredens skyld, efter at have set den nævnte Mikkels påstande og søgsmålsgrunde og 
læst den nævnte abbeds svar og forsvarsgrunde fundet, at Løgum Kloster med fuld ret besidder 
de ovennævnte besiddelser, hver og en, og har besiddet dem gennem 40 år og længere, således 
som det udtrykkeligt fremgår af et offentligt dokument, og vi forkynder, afsiger og afgør efter 
rådslagning og med påkaldelse af Gud ved denne voldgiftskendelse, at det oftnævnte gods i 
Bedstedterp og Arndrup med mølle og øvrige tilliggender med fuld ret tilhører fornævnte 
Kloster, idet vi pålægger fornævnte Mikkel evig tavshed herom og fuldstændig frikender 
nævnte abbed for hans krav. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under 
nærværende brev. 
Givet i Ribe i vor gård i det Herrens år 1308. 
 

Kilde: 
• Løgumbogen side xx; S.R.D, side 148-49 med overskriften Abbeden aff Lyom Closter haffuer trettet med Michael 

Tuli om Beestedt Terp, Arndrup och Amdrup mölle, och haffuer wunden Retten: D.R.B. nr. 163. 
Bemærkninger: 
• Amdrup med mølle og øvrige tilliggender: jvf. D.R.B. nr. 162. 
• Besiddet dem gennem 40 år: Se Jyske lov I, 44 med biskop Knud Mikkelsens Glose, Danmarks gamle 

landskabslove bd. 4 side 61. 
• Et offentligt dokument jvf. R.R.B. 11, 2, nr. 93; S.R.D. VIII 150 (11. okt. 1267). 
 
 
 

9. oktober 1334 
 

Ridderen Jacob Roost skænker Løgum Kloster gods i Hygum, Hellevad, Bedsted og 
Branderup sogne. 
 
Jacob Roost, ridder, til alle, som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. 
For at ikke det, som sker i tiden, skal forsvinde sammen med tiden, plejer man at forevige det 
ved brevets vidnesbyrd. Følgelig da jeg hellere vil komme døden i forkøbet end kommes i 
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forkøbet af den, overdrager jeg af de ejendomme, som Gud har givet mig, de nedenfor anførte 
til vor frue kirke i Løgum af cistercienserordenen i Ribe stift til frelse for min sjæl og for at få et 
gravsted i den kirke, for hvis fremgang såvel jeg som min hustru efter hele min slægts 
tilbøjelighed fra barndommen af har haft særlig interesse, nemlig i landsbyen Brøstrup i Hygum 
sogn alt mit rørlige og urørlige gods med agre, enge, græsgange, skove, med 1 virning, som jeg 
har anbragt eller overtaget på dette gods. Fremdeles alt mit gods i Hellevad sogn, i landsbyen 
som kaldes Klovtoft med alle indtægter, som hører hertil. Fremdeles i Bedsted, en øre korn i 
årlig indtægt. Fremdeles i Branderup sogn i landsbyen Skovbøl hvad jeg har efter Bonde Rosens 
arvinger med al den virning, jeg har anbragt der, og dets vilkår. Fremdeles i samme landsby det 
gods, som jeg har fra Helene, Mogens kone, med al dets tilliggender. Fremdeles overdrager jeg 
på Rurup mark i samme sogn af mine jorder en mark korn i indtægt til de fornævnte munke i 
Løgum. Til større sikkerhed for alt dette har jeg ladet mit segl hænge under dette brev sammen 
med min kære hustrus (Helene) samt mine frænders, Jon Eskildsens og Jon Iversens. 
Givet i det Herrens år 1334 på de hellige martyrer dionysius' og hans fællers dag i nærværelse af 
mange troværdige gejstlige og verdslige mænd. Jeg Mads Nielsen billiger desuden og 
godkender ovennævnte gave og lader til vidnesbyrd mit segl hænge under. 

  
Kilde: 
• Løgumbogen side 359; S.R.D. side 155 med overskriften: Iacobus Roosteth haffuer giffuet Lyom closter alt sith 

godtz i Brotherstedt, Bestedt, y Bramtorp sogen Rurop, Schoubyll; D.R.B. nr, 159; Reg. Dan. nr. 2120. 
 
 

 
Ældste kendte billede af en tingforsamling, hentet fra Olaus Magnus 1555. 

 
 
 

Ribe, 29. november 1345 
 

Tyge Esbernsen skænker og oplader Klostret i Løgum sit gods i Vellerup, Branderup, 
Stenderup og Bedsted. 
 
Tyge Esbernsen til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud. 
Det bør rettelig betænkes, at verdslige fornødenheder ikke udelukker kærligheden til det 
himmelske. Idet jeg derfor ønsker at sørge for min sjæls frelse, overdrager jeg de fromme 
mænd, abbeden i Løgum og hans konvent, mit nedenfor anførte gods til afholdelse af en daglig 
messe i deres kirke ved St. Maria Magdalenes alter, og jeg overgiver dem det fra nu af til ukæret 
og retmæssig besiddelse evindelig, nemlig alt mit gods, rørligt og urørligt i Nørre Rangstrup 
herred på Vellerup mark, på hvilket Tyge Ejsen bor, til en værdi af 6 øre rug i årlig afgift, med 
fællig og stadkorn på samme, fremdeles mit gods på samme mark, på hvilket Godsvend 
Jakobsen bor, til en værdi af en øre rug årligt, med to landboer, som betaler 24 høns årligt, 



 1094 

fremdeles mit gods på Branderup mark, på hvilket Tord Jensen bor, til en værdi af 6 øre korn 
årligt, med fællig og stadkorn på samme. Endvidere mit gods i Stenderup, som jeg med lovlig 
købs adkomst har erhvervet af Tormund Kjeldsen, til en værdi af en halv mark rug årligt, 
fremdeles mit gods i Sønder Rangstrup herred, nemlig på Bedsted mark, på hvilken Peder Fod 
bor, ligeledes til en værdi af en halv mark rug i årlig afgift. Jeg overdrager frit, skænker og 
oplader alt det fornævnte til Herr abbeden i Løgum og hans Kloster, at besidde med rette 
evindelig, tillige med alle tilliggender hertil, agre, dyrkede og udyrkede, enge, skove, 
græsgange, vande og vandløb, med højeste, mellemste og laveste domsrettigheder, intet 
undtaget, således som jeg nogen sinde frit har haft og besiddet fornævnte gods. Til større 
sikkerhed og vished for alt dette er mit segl tillige med segl tilhørende den ærværdige fader, 
Herr Peder, af Guds nåde biskop af Ribe, og hans kapitel samt Vogn Nielsens, hængt under 
dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1345, dagen før apostlen St. Andreas' dag. 
 

Kilde: 
• Løgumbogen side 337; S.R.D. side 145-46 med overskriften: Tuko Esbernsen haffuer giffuet Lyom Closter alt sytt 

godtz och eyendom y Welderup, Branderup, Stenderup och Beestedt; D.R.B. nr. 198; Reg. Dan. nr. 2270. 
Bemærkning: 
• Tyge Esbernsen til alle, der får dette brev: jvf. D.R.B. nr. 191. 
 
 
 
 

30. august 1348 
 

Tyge Esbernsen afhænder for anden gang gods i Vellerup, Branderup, Stenderup og 
Bedsted til klostret i Løgum samt overdrager yderligere gods i Gestrup. 
 
Tyge Esbernsen til alle, nulevende og tilkommende, der får dette brev at se eller høre det læse, 
hilsen evindelig med Gud. 
Eftersom menneskers erindring er svag, plejer bemærkelsesværdige handlinger at fæstnes i 
skrift og autentiske breve, for at de ikke skal gå i glemme. Alle skal derfor vide, at alt mit 
nedenfor nævnte gods, som jeg til lægedom for min sjæls på herr hertugen af Jyllands retterting 
under Vogn Nielsens forsæde har overdraget de fromme mænd, herr abbeden i Løgum og hele 
konventet sammesteds, samme gods overdrager jeg nu for anden gang lige som tidligere 
afhændelse fra mig og mine arvinger, lige som jeg hjemler og overgiver det til nævnte fromme 
mænd til fri og retmæssig besiddelse evindelig, nemlig det gods, som er beliggende i Vellerup, 
med fællig og stadkorn på samme, hvor Tyge Ejsen den gang boede, fremdeles mit gods 
sammesteds, med to landbosteder, hvor Godsvend Jakobsen bor, fremdeles mit gods i 
Branderup, med fællig og stadkorn på samme, hvor Tord Jensen bor, fremdeles mit gods i 
Stenderup, som jeg ved lovligt købs adkomst har erhvervet af Tormund Kjeldsen, fremdeles mit 
gods i Sender Rangstrup herred, nemlig i Bedsted, hvor Peder Fod bor; fremdeles udover dette 
ovennævnte gods overdrager jeg fra nyt af samme fromme mænd mit gods i Gestrup, hvor Povl 
Tokesen bor, til en værdi af 1 øre rug i årlig indtægt, idet jeg erklærer, at jeg og mine arvinger 
for fremtiden ingen ret har til alt det fornævnte gods. Til fuld vitterlighed om alt dette er mit 
segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1348 dagen efter Johannes Døberens 
henrettelse. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side 338; S.R.D. side 146 med overskriften: Jet andet Tuko Esbemszens breff paa sytt godtz y 

Welderup, Stenderup, Branderup, Beestedt, och Gisdrup, som han haffuer giffiet Lyom Closter. D.R.B. nr. 46; Reg. 
Dan. nr. 2312. 

Bemærkning: 
• Vogn Nielsens forsæde har overdraget: jvf. D.R.B. III/2, nr. 191 og 198. 
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3. september 1349 
 

Niels Henzesen pantsætter sit gods i Arndrup og på Hessel mark til klostret i Løgum for 
12 pund sterling. 
 
Niels Henzesen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle skal vide, at jeg af 
nærværende brevvisere og herrer. Den herre abbed i Løgum og det menige konvent 
sammesteds, fuldt ud har modtaget 12 pund sterling, for hvilke jeg med dette brev og indtil 
førstkommende St. Mortens dag i sandhed pantsætter dem alt mit gods, som jeg besidder i 
Arndrup, med huse, agre, enge, græsgange og alt dets tilliggende, vådt og tørt, samt nogle jorder 
tilhørende mig på Hessel mark, på den betingelse, at hvis nævnte 12 pund ikke bliver betalt i 
aftalte penge på sidste ting før St. Mortens dag, skal alt det fornævnte gods fra da af tilfælde 
klostret i Løgum, at besidde med rette evindelig, uden krav fra nogen af mine arvinger. Til 
vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1349 torsdagen før 
den glorrige jomfrus fødselsdag. 

 
Kilde: 
• Løgumbogen side 346; S.R.D. side 149 med overskriften: Nicholaus Hynssun setter abbeten och conuent alt sin 

eyendom y Amdrup och nogen jord y Hessel tyl Wilkoer pand for XII pund grodt penninge; D.R.B. nr. 187; Reg. 
Dan. nr. 2059. 

 
 
 

 
Et herredsting. Bordet med herredsfogeden og hans skriver og de fire bænke med tingsvidnerne, "stokke-
mændene", som de kaldtes, danner tilsammen en firkant, i hvis midte sagens hovedpersoner befinder sig. 
Arrangementet er en ret tro kopi at det gamle udendørsting, som i 1600-årene så småt begyndte at søge ind 
under tag. 

Hvert herred havde sit tingsted, der som regel lå på en bakke. Her mødte herredets bønder hver uge for at 
sørge for lovenes overholdelse i det lokale samfund. Selve ordet ting betyder fastsat tid, og hvert herred havde 
sin bestemte ugedag, så indkaldelse til møde var unødvendig. 

Tinget blev holdt under åben himmel. På fire store sten var anbragt fire stokke, hvor de ærværdige tingmænd 
tog sæde, når de udøvede deres hverv. I den ældste tid, var der ingen leder, kun kongens repræsentant, der 
kaldtes ombudsmand, skulle være til stede og drage omsorg for, at kongen fik sin andel af de ikendte bøder. 
Ombudsmanden, der udnævntes at lensmanden, blev senere kaldt herredsfoged. 

I følge Jydske Lov skulle den person, der udnævntes til dette embede, eje tilstrækkeligt gods til at kunne betale 
en både, hvis han forbrød sig. Som regel var det en vel anset bonde, der fik det betydningsfulde hverv, men i 
året 1736 udstedte kongen en kundgørelse, hvorefter fremtidige herredsfogeder skulle have juridisk 
embedseksamen. 

I senmiddelalderen skete en vigtig ændring i tingets sammensætning. Efterhånden som mange bønder blev 
fæstebønder blev fremm0det mere begrænset. Herefter nøjedes man med at indkalde otte borgere, der skulle 
bevidne, hvad der skete på tinge. De kaldtes tingmænd eller stokkemænd, med en funktions tid på en dag. 
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Den anden gruppe bestod af otte nævninge, som skulle damme i ejendomsstridigheder. Deres funktionstid var 
et år. Hvis en mand nægtede at være nævning, idømtes han en bøde på tre mark, og hvis han ikke mødte til de 
følgende møder, måtte han hver gang betale tre mark, indtil han var så fattig, at har ikke kunne betale. 

Den tredje gruppe bestod af sandemænd, der var udnævnt af lensmanden. Dette embede var livsvigtigt. Sande-
mændene var en slags lægdommere, der sammen med herredsfogeden, skulle afgøre civilretslige spørgsmål og 
dømme i kriminelle sager. En anden vigtig funktion var at bevidne og godkende ejendomsoverdragelse. 
Sælgeren af et jordstykke medbragte en jordklump fra den ejendom, han ville afhænde, og når enighed var 
opnået, kastede han jordklumpen i køberens frakkeskøde. Herfra stammer udstykket, at få skøde på en 
ejendom. 

Den strengeste straf, man kendte var dødsstraffen, der fuldbyrdedes ved hængning. Jydske Lov's bestemmelser 
var rettesnor for tingmændene. Om tyveri hedder det: "Hvad en tyv end stjæler, der er mindre end en halv mark 
værd, skat han have tyvsmærke og betale kongen tre mark. men hvis han føres bunden til tinget, skal han 
hænges". - Ejendommens ukrænkelighed var grundloven i det gamle bondesamfund. 
 
 
 
 

Aabenraa, 15. juni 1360 
 

Hertug Valdemar 3. af Jylland skænker gods i Vellerup til Løgum Kloster. 
 
Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til indbyggerne i Nørre Rangstrup herred hilsen og 
nåde. Eftersom en vis Niels Mertsens hustru i Bedsted sogn etter djævelens tilskyndelse har 
hængt sig og alt hendes gods i medfør heraf, ifølge landets love i fuld udstrækning er tilfaldet 
vor ret, overdrager vi med dette brev til frelse for vor sjæl alt den førnævnte kvindes gods i 
Vellerup med alle dets tilliggender til de fromme mænd, abbeden og munkene i Løgum, at 
besidde ukæret til evig tid, idet vi under vor nådes fortabelse forbyder, at nogen på nogen måde 
drister sig til at forulempe dem med hensyn til nævnte gods. 
Givet i Aabenraa i vor nærværelse i det Herrens år 1360 på martyrernes St. Vitus' og St. 
Modestus' dag under vort dekret. 
 

Kilde: 
• Løgumbogen side 341; S.R.D. side 147 med overskriften: Waldemarus giffuer Lyom Closter nogen godtz y 

Wederup; D.R.B. nr. 329; Reg. Dan. nr. 2446. 
 
 

 
 

 
 

2. maj 1512 
 

Jep Ebbesen medgav at have noget jord i Løgum birk, og lod sig indskrive til Brundlund 
(Slot) for 4 skilling i årlig landgilde deraf. 
 
Alle mænd, som ser eller hører dette brev blive oplæst, hilser vi Jeb Madsen, sognepræst i 
Bedsted kirke, Ebbe Jensen og Jens Martensen, sandemænd i samme sogn, evindelig med vor 
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Herre. Vi oven anførte mænd bekendtgør med dette vort åbne brev, at søndag den 2. maj var 
indkaldt for os og flere tilstedeværende "dannemænd" på ovennævnte kirkegård, hæderlige 
fader, broder Henning, abbed i Løgum Kloster, som udbad sig og fik et fuldt sognevidne af 12 
dannemænd, nemlig: Martin Ovesen, Anders Persen, Bent Nielsen i Terp, Per Lassen, Troels 
Nielsen, Thomas Olufsen, Hans Andersen i Terp, Lars i Gravlund, Jeb Persen, Svend Eriksen, 
Anders Visbjerg og Jeb Nielsen. 
Disse 12 gik ud, og velberådede kom de atter ind, vidnede og svor. at de mindedes og havde 
hørt af gamle folk, at dengang Henrik Rantzow var høvedsmand på Brundlund (slot), skete det, 
at der blev rejst rans nævningesag mod de, som drev jord udenfor eget herred. Da kom Jeb 
Ebbesen til Per Svejlund, som da var herredsfoged i Sdr. Rangstrup herred, og bad ham om at 
hjælpe sig, således at han ikke kom galt af sted. De gik til Martin Jensens hus i Bedsted, 
eftersom skriveren fra Brundlund, som hed Ludolf, var i dette hus, og han indskrev de 4 
skilling, der findes i registret, som årlig landgilde af den jord, som nævnte Jeb Ebbesen medgav 
at have i Løgum birk og i Nr. Løgum sogn, som Jes Andersen i Øster Terp nu påklager i foran 
nævnte birk og sogn. 
At det i alle måder er hændt og sket således, som anført ovenfor, det bevidner vi ovenfor anførte 
mænd med vore segl hængende nedenunder dette brev. Datering og sted som anført ovenfor. 

 
Kilde: 
• S.R.D. side 154 med overskriften: Jep Ebbissen sagde sig ad haffue nogen iord y Lyom Bierck, och Ioed seg 

indschriffue til Brundlund for IIII sz. til aariig schyld deraff; Reg. Dipl. nr. 5, 513. 

 
 
 
 

27. november 1531 
 

Herredsskel mellem Lø herred og Rangstrup herred. 
 
Alle mænd, som ser eller hører dette brev blive oplæst, hilser vi, Iver Persen, tingholder på 
Løgum birketing, Laurs Madsen, Ove Ejsen og Jens Persen. sandemænd i førnævnte birk 
evindelig med vor Herre. Vi bekendtgør med dette vort åbne brev, at mandag den 27. november 
år 1531 var indkaldt for os og flere tilstedeværende "dannemænd" regelbunden mand, broder 
Hans Hermetsen, som bad om og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd, nemlig Anders 
Lassen, Marthen (Martin/Morten?) Nielsen, Jep Jensen, Jens Symensen (Simonsen?), Jeb 
Frendisen, Mads Eschelsen. Laurs Jepsen og Folkordt (Folkvard) Suder. Disse 8 gik ud, kom 
samlede ind igen, vidnede enstemmigt og svor, at de den samme dag indenfor 4 stokke på 
førnævnte ting hørte og så, at de herefter anførte 6 dannemænd: Jens Jepsen i Løjtved, Per 
Persen i Bjerndrup, Anders Jensen i Bedstedterp, Jens Visbjerg, Per Andersen i Bjerndrup og 
Thames (Thomas) Olufsen i Bedstedterp, vidnede og med oprakte fingre svor deres ed, at de 
erindrede - nogle i 80 år, somme i 60 år, andre mere og igen andre kortere - og var det dem alle 
fuldt ud bekendt. at deres gamle forældre for hundrede år siden havde anset og sagt, at ret 
herredsskel mellem Lø herred og Rangstrup herred er afmærket med rette herredsskelsten 
mellem førnævnte herreder; og deres gamle forældre havde aldrig hørt andet af sandemænd eller 
andre mænd, end at stenen på "Friisvad Høj". stenen nordpå ved højen ved Leemoess 
(Lemmos), og stenen som står på åbredden sydfor Revslund og ret sydpå til stenen, som står ved 
"Stålesigh" på "Trandberholm"; at de foran anførte i sandhed er rette herredsskelsten, og stadig 
anses for rette herredsskelsten, og er aldrig blevet anset for andet. 
At det er hændt og sket således, som anført ovenfor, det bekræfter vi ovennævnte mænd med 
vore segl vedhængt nedenfor dette brev. Dato, år og sted som anført ovenfor. 
 

Kilde: 
• Reg. Dipl. nr. 8, 087; S.R.D. side 103 med overskriften: Herretschel mellom Lyherret och Ranxstrup herret. 
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Arndrup Mølle, 4. oktober 1546 
 

Om Arndrup Mølles marks udstrækning. 
 
Alle mænd, som ser eller hører dette brev blive oplæst, hilser vi, Iver Persen, tingholder på 
Løgum birketing, Laurs Madsen, Laurs Jensen og Markvard Høeg, sandemænd i fornævnte 
birk, evindelig med Gud. 
Vi foran anførte mænd bekendtgør med dette vort åbne brev, at mandag den 4. oktober 1546 var 
indkaldt for os og flere tilstedeværende dannemænd, den forstandige dannemand Knud 
Grimesen, klostrets gårdfoged, som udbad sig og fik et faldt tingsvidne af 8 dannemænd, 
nemlig: Jes Simonsen, Per Sørensen i Vestermølle, Per Frendisen i Løgumgård, Jeb Nielsen i 
(Vester) Terp, Mads Eskildsen i Landeby, Anders Thamsen i Koldkåd, Iver Nissen i Favrby, 
Laurs Madsen i Landeby. 
Disse 8 stk ud, kom velberådede ind igen, vidnede enstemmigt og svor, at de den samme dag, 
indenfor fornævnte tings 4 stokke, hørte og så, at 3 hæderlige dannemænd, som var: Bent 
Nielsen i Bedstedterp, Per Andersen i Mårbæk og Thams Persen i Alslev, hvoraf Per Andersen i 
Mårbæk vidnede, at hans far boede i Arndrup Mølle, hvilket han kunne erindre i 40 år. De to 
andre dannemænd, Bent Nielsen i Bedstedterp og Thams Persen i Alslev, de kunne erindre i 60 
år, og da strakte Arndrup Mølles marker til den pæl, som står på enden af diget, og derefter ret 
nordpå op ad den slugt, hvori der graves græstørv til møllen. 
Ydermere vidnede de samme tre mænd enstemmigt, at den mark, som Jep Møller nu har i brug, 
har været i brug under Amdrup Mølle så længe, som de kunne erindre. 
At det er vidnet således for os, det bekræfter vi, ovennævnte mænd, med vore segl påtrykt 
forneden på dette vort åbne brev. Arndrup Mølle den 4. oktober 1546. 

 
 
Kilde: 
• S.R.D. side 151 med overskriften: Dette breff indeholder hwor langt Arndrop mölle marck recker; Reg. Dipl. nr. 

680. 
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4. november 1568 
 

Sandemænd fra Sdr. Rangstrup herred kender den sten ved magt, som sandemænd fra Lø 
herred satte ved Bjerndrup. 
 
Jeg Jens Jebssen, herredsfoged og tinghører i Sdr. Rangstrup herred, Jurgen Findessen, Kalle 
Peterssen, Hans Iwersen, Negels Knudtsen, Las Petersen, Tames Hagensen, Laurens Jessen og 
Laurents Powelsen, sandemænd sammesteds, gør offentlig bekendt i og med dette åbne brev for 
hvem som helst, som måtte se eller høre det oplæse, at torsdag den 4. nov. år 1568 optrådte 
indenfor 4 tingstokke, for os og øvrige tilstedeværende menige herredsfolk, den ærede og 
fornemme Hans Michelsen, amtsskriver til Løgumkloster, som der har forlangt og anmodet om 
et fuldkomment tingsvidne af 8 fromme mænd, nemlig: Nis Jensen i Øster Løgum, Oluf Lassen 
i Genner, Hans Tamsen i Øster Terp, Jep Henricksen, Jens Henricksen, Nis Iwersen, Nis 
Knudtsen i Øster Løgum og Jacob Hansen i Mjøls. 
Disse 8 fromme mænd gik ud, kom efter velberådet møde atter indenfor 4 tingstokke, vidnede 
og sagde ved deres sande ord, at de hørte og så, hvorledes ovenanførte herreds 8 sandemænd 
offentligt fortalte, bekendte og tilstod efterfølgende: Efter at og fordi de fuldt ud lovligt var 
opkrævede og tilfulgt* og af deres tilbørlige øvrighed var blevet pålagt og befalet, at de skulle 
besigtige, påkende og bevidne, hvilken af de 2 sten, som tidligere af to herreders "sander" var 
anbragt og svoret mellem Bjerndrup og Bovlund - som herredsskel mellem Lø herred og Nr. 
Rangstrup herred, og som markskel mellem Bjerndrup og Bovlund. Endvidere skulle de 
besigtige, påkende og bevidne, hvilken af de 2 sten, der tilfredsstillede dem og med rette var 
anbragt og besvoret der eller ej. Efter at disse ovenanførte sandemænd af Sdr. Rangstrup herred 
tillige med deres 6 troværdige synsmænd, nemlig: Laurents Höck i Mjøls, Mads Michelsen, Jep 
Nissen i Hønkys, Jon Nissen i Klovtoft, Peter Swelundt i Hydevad og Hans Jensen samt flere 
andre fromme mænd fra de nærmeste landsbyer, alt efter omstændighed og lejlighed på begge 
sider, udførligt havde besigtiget de omhandlede 2 sten og grundigt forhørt, set og ladet oplæse 
alle breve, dokumenter og bevisligheder; så erkendte og befandt de den sten som sandemændene 
fra Lø herred havde sat, skulle forblive ved magt og ligeledes dens placering, hvilket de derfor 
bevidnede og besvor, nemlig først fra stenen på Tranebærholm ved "Stollesyck" indtil stenen på 
"Stolesholm", hvilke sandemændene fra Lø herred havde anbragt, og derpå videre fra denne 
sten hen imod stenen, som står i "Sønderåen" mellem Bjerndrup, Visbjerg og Bovlund, hvilken 
sten man benævner den lille "Haffnsten", akkurat hvor de fra Lø herred havde erkendt, bevidnet 
og besvoret alt, som udvises af deres erklæringer, breve og besegling på selv samme skelsten og 
sted. De anså og holdt for ret - idet de svor ved den almægtige Gud - overfor enhver redelig og 
forstandig, hvert steds og stens placering med retten at forblive ved værdighed og gyldighed - så 
sandt som dem Gud hjælpe. 
Til vidnesbyrd og yderligere bekræftelse af sandheden, har vi - foged og ovenanførte 
sandemænd - ladet vore segl påtrykke og hænge nedenfor dette (brev), der er givet som anført. 

 
Kilde: 
• S.R.D. Tomus 8, side 22 B; Reg. Dipl. V2, 2 533. Ifølge Danske Domme I, 1375-1553, side 76, nr. 13 fra 12/4 1466 

Viborg Landsting, fylldis (følges): erklære (sandemændene) berettigede til at afsige kendelse. På det 3. ting i en 
sandemandsproces "sættes fylling på sandemændene", og fyllingsvidneme skal bevidne, at sandemændene er lovligt 
opkrævede og "tilfulgt" til at sværge i den pågældende sag m.m. Ifølge Koldmg Reces 13/12 1558 § 27, om 
sandemænd, at de icke mue sverge om eiendom..., undertaget heritskiel och markeskiel m.m. 

Oplysninger: 
• S. R. D. = "Scriptores Rerum Danicarum", bind VIII, 1834. Heri diplomer fra Løgumbogen: "Diplomata ad 
• monasterium Locum Dei pertmentia, ab anno 1173 ad annum 1578". 
• D. R. B. = "Danmarks Riges Breve". Udgivet af det danske Sprog- og Litteraturselskab, under ledelse af Franz Blatt. 

Udarbejdet af Adam Afzelius, Gustav Hermansen og C. A. Christensen. Munksgaards Forlag. København. 1941-48. 
Heri breve nr. 33, 34, 93 og 146 fra 1266-1280. (1941) - Brev nr. 197 fra 1291-1305. (1943) - Breve nr. 162, 163, 
164 fra I306-1312. (1948). 

• Reg. DipL = "Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediaevalis". En fortegnelse over Danmarks Breve fra 
Middelalderen med udtog af de hidtil utrykte. Udgivet ved William Christensen, Bd. 1-9. 1928-39 (Bl.a. et brev ang. 
Merten Jensen 2. Rk., 3. Bd. (5. okt. 1486)). 

• Oversættelsen for flere af brevenes vedkommende skyldes Ervin Leitner, Aabenraa, som jeg derfor skylder en stor 
tak: Oplysninger i brev af l5.okt. 1992. 
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Indvielsen af træskulptur af Brorson 
29. oktober 2000 

 
 

Den 29. okt. 2000 blev der efter søndagens gudstjeneste kl. 11.15 overfor kirken på kirkens 
parkeringsplads afsløret en træskulptur af Nicolaj Brorson, som var præst i Bedsted i hen ved 20 år 
fra 1716 til 1735. 

Ideen med at få lavet en skulptur af Brorson skyldtes medlem af menighedsrådet Egon Møller, 
Bedsted, efter at orkanen den 3. dec. 1999 havde væltet den store og gamle Brorson Eg i den gamle 
præstegårdshave. Billedskærer Frederik Grube, Tinglev blev sat på opgaven med at udhugge 
skulpturen og prisen herfor var ca. 18.000 kr. 

Henning Haugaard, Kolding blev bedt om at afsløre træskulpturen samt at fortælle lidt om 
Brorson. Han sagde: 
 

"Intet er så skidt, at det ikke også er godt for noget. - Dette ordsprog kunne vi passende 
anvende, når vi tænker tilbage på, hvad der skete for et lille års tid siden, og som blev den 
indirekte årsag til, at vi er samlet her i dag; nemlig at afsløre en træskulptur af Nicolaj Brorson. 
Vi husker vel alle sammen fredag den 3. dec. 1999, da en kraftig orkan fór hen over vor 
landsdel og forrettede en masse ødelæggelser. Orkanen forårsagede, at adskillige hustage blev 
ødelagte, og træer væltede. Der væltede også et træ i den gamle præstegårdshave. Et gammelt 
egetræ, som gik under navnet: Brorson Egen. 
 
Menighedsrådet tog herefter initiativ til, af egetræet, at få lavet en træskulptur af Brorson. Men 
hvordan var det nu med det gamle egetræ? - - Ja, rygtet vil vide, at der tidligere skal have været 
anbragt et skilt på det, hvorpå der stod: Brorson Egen. 
Et træs alder kan som bekendt aflæses på antallet af årringe. Da jeg i sommers kikkede på det 
væltede træ, der da lå ved kirkediget, forsøgte jeg at tælle årringene, og kom til det resultat, at 
træet måtte være omkring 175 år gammelt. 
 

 
Bedsted præstegård. 

 
Hvis man nu forestillede sig, at træet var plantet af Brorson selv, så måtte dette være sket senest 
1735. Træet skulle derfor være mindst 265 år. Det er altså plantet omkring 100 år efter Brorsons 
tid, og en mulighed kunne være, at det er sket i Laurits Aagaards (1790-183 2) tid, da han var 
præst her i Bedsted fra 1819-25. 
Vi ved nemlig, at Laurits Aagaard var meget historie interesseret, og omkring 1820 føler han 
endda trang til, at skrive et par sider til en slags sognekrønike, om Nicolaj Brorson bag i 
kirkebogen. Det var oplysninger, som han havde hørt af folk, hvis forældre havde kendt Nicolaj 
Brorson. 
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Hvem var så denne Nicolaj Brorson, ud over at han var præst her i sognet fra 1716-35?  Han 
stammede fra Randerup, hvor hans far var præst. Egentlig var der 3 Brorson brødre. - "Det rare 
trekløver" blev de kaldt. Rare er et gammelt ord, der betyder sjældent og her brugt i 
betydningen: "Det sjældent dygtige treklever", - og navnet Brorson har da også siden haft en 
god klang, når vi tænker på vort sogns historie. 
 
Af de tre brødre blev storebror, Nicolaj Brorson som før nævnt præst i Bedsted. Broder Brorson 
blev biskop over Aalborg stift, mens lillebroderen, Hans Adolf Brorson, vel nok blev den bedst 
kendte af dem alle, især på grund af hans mange salmer, der endnu synges flittigt. Han blev 
senere biskop over Ribe stift. - En kort tid boede han endda her i Bedsted hos sin storebror i 
præstegården. Et værelse i vestfløjen er siden den tid altid blevet kaldt Brorsons kammer. 
Nicolaj Brorson blev født 23.juli 1690. I 1710 blev han student fra Ribe. I 1713 blev han 
uddannet teolog fra Københavns Universitet, og fra 1714 blev han hører ved Latinskolen i Ribe. 
 

 
Billedet af Nicolaj Brorson er hentet fra Den Kgl. Kobberstiksamling i 
Statens Museum for Kunst i København. 

 
 

I Bedsted stod man i 1715 for at skulle vælge en ny præst efter afdøde Reinhold Petræus (cl664-
1715), og som skik var, den gang, blev 3 præster indkaldt til, en efter en, at holde en prædiken. 
Det skete 2. søndag i advent 1715. 
Af de i alt 57 afgivne stemmer faldt de 47 på Brorson. Valget blev herefter konfirmeret 18. jan. 
1716, og i februar måned rejste Brorson til Rendsborg for at overstå den sædvanlige 
embedseksamen. Derefter blev han ordineret onsdag den 4. marts, og søndagen derefter, dvs. 
den 8. marts blev han indsat i embedet af provst Hoyer i Flensborg. 
 
Nicolaj Brorson var en fortræffelig taler og prædikant. Ja, det siges endda, at han var den 
dygtigste af de 3 brødre. Han udfoldede straks fra starten sine store evner i at fortolke og 
udlægge skriften. 
Otto Riese, der var præst i Agerskov, skriver kort efter i sin kaldsbog, at Brorson i Bedsted var 
en lærd og redelig ortodoks, men kort tid efter blev han en af foregangsmændene i det 
Midtsønderjyske område i udbredelsen af en ny kirkelig retning: Pietismen. 
 
Pietismen var en religiøs bevægelse, der var kommet hertil sydfra via bl.a. præstesønnen 
Enevold Ewald (1696-1754) i Øster Højst. Han var kommet hjem fra universiteterne i Jena og 
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Halle i Tyskland, og var fyr og flamme. Pietismen fik med Nicolaj Brorson en masse tilhængere 
i sognet, der således blev stærkt præget af hans virke, og som fik skelsættende betydning for 
sognets religiøse liv, og som kan spores den dag i dag. 
Brorson indførte noget, han kaldte bedetimer i præstegården, hvor en stor del af byens folk kom 
og deltog, ligesom også studenter langvejsfra kom hertil og tog ophold hos ham, for at blive 
forberedt til præstegerningen. 
Rygterne om disse bedetimer nåede også til Aabenraa, til provsten, Chr. Gottlieb Koch. Denne 
stemplede bedetimerne som konventikler, der var forbudte i enevældens tid, og han følte sig 
derfor nødsaget til at indberette ham overfor generalsuperintendent Conradi i Rendsborg 
(dengang en titel, der svarer til biskop). 
Han indfandt sig også en dag uden varsel i præstegården for personligt at undersøge sagen. 

 

 
Hans Adolf i sit studerekammer. Et billede, der hang i mange kristne hjem 
førhen i tiden. Under billedet står der skrevet: H. A. Brorson. Den yndigste rose 
er funden. Hans Adolf Brorson blev født i Randerup 20. juni 1694, søn af 
præsten i Randerup, Broder Brorson (1662-1704) og Catharina Margrethe 
Clausen (1666-1732). Han blev gift 1. g. 26. nov. 1722 med Cathrine Steenbek 
Clausen (født 1706, død 9. juni 1741), datter af amtsforvalter i Løgumkloster, 
Nicolai Clausen og Margrethe Hedvig Raager. Anden gang blev Hans Adolf 
Brorson gift 29. juni 1742 i Agerskov med Johanne Christine Riese (født 22. juni 
1710, død i Varde 4. juli 1795), datter af provsten i Agerskov, Christian Riese 
(1661-1747) og Anna Schnell (1668-1739). 

Hans Adolf Brorson blev udnævnt til 2. præst i Tønder. I 1737 blev han provst i 
Ribe og senere blev han biskop i Ribe. Var tillige digter. Skrev som præst i 
Tønder bl.a. salmen: "Den yndigste rose er funden" og "I denne søde juletid". 
Udgav 1741 i Ribe digtsamlingen: "Troens rare klenodie". I 1765 udgav hans 
søn hans efterladte digte med titlen: "Svanesang". Digtene bærer bræg af tidens 
pietistiske ånd. Hans Adolf Brorson døde i Ribe 3. juni 1764. Han blev lige knap 
70 år. I hans to ægteskaber fødtes 5 børn: Broder Hansen Brorson (1728-1773) 
blev stiftsprovst i Ribe og senere gift med Søster Svane Bagger; Margrethe 
Hedvig Brorson (1729-c1790) blev gift med M. P. Wind i Brøns; Johan Hansen 
Brorson (1730-1799) blev provst i Gram og gift med Magdalene Bondesen; 
Hans Adolf Brorson (1732-1790) bosatte sig i Emmerlev og var her gift med 
Anna C. C. Brorson, samt af andet ægteskab, Carl C. Hansen Brorson (1745-
1790) i Varde. Han var ugift. 

 
 
Kort tid efter modtog Brorson et brev, som han først troede, var en afskedigelse, men som i 
stedet viste sig, at være en invitation fra Kong Christian 6., om at komme til Koldinghus. Her 
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skulle han prædike i slotskapellet for selveste kongen, og det siges, at han prædikede til 
Majestætens: "særdeles store fornøjelse". 
Kort tid efter modtog Nicolaj Brorson atter et brev fra kongen, hvor han roste Brorson som en 
dygtig prædikant, og ikke nok med det, så udnævnte kongen ham til slotspræst ved 
Frederiksborg Slot og til sognepræst for menigheden i Hillerød. 
 
Den 25. nov. 1735 rygtedes det, at Brorson var blevet udnævnt. Det vakte derfor megen 
bedrøvelse, ja ligefrem sorg blandt hans tilhørere, at han nu skulle forlade dem. Han var meget 
afholdt, og sognebørnene elskede ham, som var han deres far. 
Kort tid efter tog Brorson afsked med menigheden med den allerstørste vemodighed. Hans 
bortrejse fra Bedsted formede sig nærmest som en hel begrædelsesfest. 
- Det fortælles, og han var næsten ude af stand til selv, at tale for gråd. - "Det var en af mine 
allertungeste forretninger, at skulle tage afsked med menigheden i Bedsted", skal han selv have 
udtalt. 
I begyndelsen af januar 1736 rejste Brorson med hustru og 10 børn. De fleste af sognebeboerne 
var mødt op i præstegården for at tage afsked med deres afholdte præst. Det var kun lige, at han 
kunne komme ud af døren og igennem flokken, og ud til vognen. 
Han lovede dem, som noget af det sidste, han sagde, en gang at komme tilbage og besøge dem. 
(Dette løfte indfriede han 3 år senere i 1739). 
Det fortælles også, at bl.a. degnen i Bedsted sørgede så meget over hans afrejse fra sognet, at 
han blev syg derved, og døde nogle uger derefter. 
 
To år senere, i 1738, flyttede Brorson fra Hillerød til København. Han afslog et tilbud om en 
bispestol, og blev nu i stedet udnævnt til sognepræst ved Nicolaj Kirken. Her blev han til sin 
død 30. marts 1757. Han blev begravet i koret foran alteret i Nicolaj kirken. 
Og hvad skrev så Laurits Aagaard om Brorson i den føromtalte kirkebog. "Han kaldtes Hr. 
Nicolaj. Han var særdeles agtet og yndet i menigheden for sin fromhed, blidhed, nedladenhed 
og godgørenhed.” 
Han skal have indført den endnu bestående skik, at med lig og kirkegangskoner, kan en eneste 
person ofre, idet hele følgeskabet førhen ofrede. Hans ord i denne anledning skal omtrent have 
været disse: "At så mange går for et offer, det gør ustyr og forstyrrer andagten i kirken. Hvad 
Gud og godtfolk have bestemt, får jeg alligevel. Lader os derfor afskaffe denne skik, og det 
være nok, at en går at ofre". 
Brorson dømte også humant med hensyn til musik og dans, og lod gerne de unge have den 
fornøjelse. Han tillod også sin kone, at blive ved bryllupper og danse, idet han selv forlod 
selskabet, enten for at besøge syge i byen eller for at drage hjem. 
Hans gavmildhed var så stor, at han, når han kørte hen for at besøge en fattig syg, ikke sjældent 
lagde en ½ tønde rug i vognen for at forære ham. 
Ja, der fortælles mig, at han en gang kørte fra Terp til Bedsted og undervejs mødte Peter 
Mathiesens far af Bedsted, som kun sjældent besøgte kirken. Misfornøjet over slig forsømmelse 
spørger Hr. Nicolaj ham om årsagen til samme, og da manden svarede, at han ingen sko havde, 
drog præsten sine egne sko af fødderne og gav ham dem med ordene: "Se, nu har du sko, lad 
mig nu se, at du kommer i kirke" 
Også når en bonde ej punktlig kunne betale sine kongelige skatter, rejste han med egen 
befordring til Aabenraa, og formåede øvrigheden til at have tålmodighed med betalingen. 
 
Med disse ord vil jeg gerne ønske Bedsted tillykke med skulpturen. 

 
Kilder: 
• Lademanns Leksikon, bd. 3, side 46. Ang. Hans Adolf Brorson. 
• DBL. 1979. Bd. 2 side 566. Ang. Hans Adolf Brorson. 
• John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans brødre. 1894. 
• Paul Nedergaard: 100 danske præsteslægter. 
Oplysninger om Nicolaj Brorson: 
Nicolaj Brorson, født i Randerup 23. juli 1690, død 30. marts (apr.?) 1757, student fra Ribe 1710, immatrikuleret i 
København 22. juli 1710, præst 1713, hører i Ribe 1714, præst i Bedsted fra 8. marts 1716 til efteråret 1735. Den 23. 
jan. 1736 rejste Nic. Brorson til København, hvor han blev udnævnt til slotspræst for den pietistiske Kong Chr. 6. på 
Frederiksberg Slot, præst ved Nicolaj kirken i København 1738-57. 



 1104 

Forældre: sognepræst i Randerup, Broder Brorson (1662-1704) og Catharina Margrethe Clausen (1666-1732). 
Gift 1. gang 24. sept. 1716 med Anne Christine Bruun (cl694-Bedsted 7. juni 1721,begravet 19. juni 1721), død i 
barselseng, datter af sognepræst i Nr. Løgum og Løgumkloster, Christian Bruun (1661-1708) og Anna Catharina Stahl 
(1669-1736). 
Gift 2. gang 6. okt. 1722 med Barbara Agnetha Hansen (27. maj 1703 - 27. apr. 1750), datter af præsten i Humtrup, 
Johannes Hansen (Flensborg 1667 - 2. sept. 1714) og Catharina Steenbeck, 
Gift 3. gang 12. maj 1751 med Charlotte Marie Vogetz (22. maj 1697 - 14. dec. 1752), datter af kaptajn i garden, 
Conrad Adolph Vogetz (-1709) og Barbara Marie Fuchs. 
Gift 4. gang 19. sept. 1753 med Anna Fogh (1693 - 3. aug. 1764), datter af brygger og kammerråd Laurids Fogh og 
Kirstine Hansdatter Leegaard. 
Børn af 1. ægteskab: Broder Brorson (8. aug. 1717, død 1755) blev præst i Hundstrup og Østerild i Thy 1744-1755, gift 
med Malene Binkelberg; Christian Teophilles Brorson (20. jan. 1719 -) blev postmester i Haderslev; Cathrine 
Margrethe (17. nov. 1720, død 1740); Anne Christine (7. juni 1721, død 30. maj 1753) blev gift med sognepræst i 
Snesere, Peter Nielsen Agerbech. 
Børn af 2. ægteskab: Johannes Brorson (21. aug. 1723, død 24. sept. 1772) blev sognepræst i Thisted og Tilsted i Thy 
1765-1772 og gift 1. g. med Sofie K. Fabricius. Gift 2. g. med Frederikke Sofie Quist; Ole Adolph Brorson (19. dec. 
1724, død 8. apr. 1773) blev sognepræst i Hillerslev og Kasted i Thy 1750-1773 og gift med Mette Marie Winding; 
Johan Peter Brorson (1. apr. 1726, død 10. jan. 1796) blev sognepræst i Døstrup 1754-1791 og gift med Anne E. Wedel 
(1727-); Nicolaj Brorson (11. feb. 1728, død 1788) blev sognepræst i Branderup 1756, i Bollerslev 1759 og i Stemnagle 
1760-1788; Agnetha Cathrine (23. okt. 1730, død 1791) blev gift med sognepræst i Undløse, Martin Mathiesen Thye; 
Christiane Sophie (1731, død i nov. 1796) blev gift med sognepræst i Munkebjergby, Niels Jensen Albech; Andreas 
Daniel (1732-) døde som barn; Christian Gottlieb Brorson (apr, 1733, død 1787) blev sognepræst i Finderup til 1787 i 
Slagelse? og var gift med Elisabeth S. Nissen; Cathrine Margrethe (6. sept. 1742 -), tvilling, død som ung; Barbara 
Hedvig (6. sept. 1742 -) døde som ung. - Se også i tillægshefte nr. 6 om slægten Brorson. 
 
 
 
 

Johan Andreas Ohrt, orgelbygger fra Bedsted 
 

I mange år mente man at det gamle orgel i Bedsted kirke var lavet af orgelbygger Johan Andreas 
Ohrt. Af samme grund kunne man derfor ikke få tilladelse til at fjerne det, da man i menighedsrådet 
i midten af 1990-erne ønskede et nyt orgel til kirken. Såfremt man alligevel ønskede et nyt skulle 
det gamle bevaringsværdige Ohrt-orgel blive stående i kirken som en museumsgenstand. 

Til alt held, kan man sige, viste det sig, at orglet alligevel ikke var lavet af Johan Andreas Ohrt, 
men i stedet af Johan Färber fra Tønning. 

 
Men hvordan kunne denne tvetydighed opstå? - Det er ikke til at vide, men sandsynligvis kan 

Johan Färber i 1877 have arbejdet videre på kirkens gamle orgel, der måske en gang i 1820-erne 
kan have været i hænderne på Johan Andreas Ohrt, da vi ved, at Ohrt er født i Bedsted. Måske har 
han, som et led i sin uddannelse til orgelbygger, lavet et af sine allerførste orgler, måske sit 
svendestykke til sit fødesogn, uden at det dog på nogen måde kan bevises. 

 
Johan Andreas Ohrt blev som før nævnt født i Bedsted, den 25. feb. 1804. Han var søn af 

bendrejer i Bedsted, senere i Løgumkloster og Tønder, Peter Chr. Ohrt og Kirsten Jensdatter.  
Hvorfor Johan A. Ohrt lige netop blev orgelbygger vides ikke, men både hans far og farfar havde 

meget særprægede erhverv. Som før nævnt var faderen bendrejer, mens hans farfar, Johan Andreas 
Ohrt, Tønder var tinstøber. Kirken i Bedsted besidder stadig en sygekalk i tin udført af ham. (Om 
denne tinkalk kan der læses side 468). Johan A. Ohrt lærte sit fag i Aabenraa hos orgelbygger 
Jørgen Marcussen, grundlæggeren af det senere så kendte orgelbyggerfirma i Aabenraa.  

I 1827 var Johan Andreas Ohrt blevet udlært som orgelbygger og den 24. juli samme år blev han 
gift i Højst kirke med Anne Marie Nissen, en datter af gårdmand i Alslev, Nicolai Nissen og Anna 
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Maria Callesen. Efter giftermålet bosatte parret sig i Uldgade i Tønder, hvor han den 9. juli 1827 ses 
at have fået sit borgerbrev.  

 

 

Orgelbygger og degn i Gram, Johan Andreas Ohrt: Johan Andreas Ohrt blev 
født i Bedsted 25. feb. 1804, søn af bendrejer i Bedsted, Peter Christian Ohrt 
(1776-1823) og Kirsten Jensdatter (1778-1842). Den 24. juli 1827 blev Johan 
A. Ohrt gift i Højst kirke med Anne Marie Nissen, født i Alslev 21. nov. 1798, 
datter af gårdmand i Alslev, Nicolaj Nissen (-1867) og Anna Maria Callesen (-
1869). I ægteskabet fødtes 7 børn: Peter Andreas Ohrt (1828-); Andreas 
Nicolai Christoph (1829-); Marie Christine (1832-); Heinrich Adolph (1835-); 
Hermann Adolf (1835-); Anna Marie (1838-); Niels Andresen (1840-). 

Johan Andreas Ohrt døde 75 år gammel i Gram 5. apr. 1880. Hustruen Anne 
Marie døde året efter i Gram 15. jan. 1881. Hun blev 82 år. Billedet af Johan 
A. Ohrt er lånt i 2001 af en efterkommer, Valdemar Ohrt, Vejle. 

 

Ligesom sin læremester Jørgen Marcussen, begyndte Ohrt i det små med reparationer. Det første 
arbejde han tog sig på var at stemme orglet i Tønder kirke. Muligvis var han stadig knyttet til 
orgelbyggerfirmaet i Aabenraa, med hvilket han dog senere i mange henseender skulle komme til at 
konkurrere. Firmaet Marcussen havde netop i begyndelsen af 1820-erne meget at lave på Tønder 
egnen. 

 
 Det første egentlige bestillingsarbejde, der kendes fra Ohrt, er en reparation af orglet i Højer 

kirke i 1827, og året efter reparerede han det ligeledes meget gamle orgel i Keitum kirke på Sild. 
Men som enhver anden nybegynder i faget higede Ohrt naturligvis efter også at komme til at yde 
noget selvstændigt. 

Det skete i 1830, og det første nye orgel, der udgik fra hans værksted, var et mindre orgel til 
kirken i Hostrup ved Tønder. Det kostede kun 266 rigsdaler og må have været yderst skrabet, hvad 
Ohrt da også senere indså. Men ellers kunne han konkurrere på prisen, og det - i forbindelse, 
naturligvis med hans ubestridelige faglige egenskaber - skaffede ham i de kommende år så meget at 
bestille, som han vist kunne ønske sig. 
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I de efterfølgende år udgik der med jævne mellemrum nye orgler fra hans værksted i Tønder og 
senere også i Gram, da han i 1834 flyttede dertil med familien. Det blev især kirkerne langs den 
jyske vestkyst, der fik orgler udført af Johan Andreas Ohrt.  

 

 

 
 

I 1831 lavede Ohrt et nyt orgel til kirken i Morsum på Sild, og i 1832 et til Kosel kirke ved 
Eckernförde. Begge disse orgler måtte han dog senere udbedre, da de formentlig begge fra starten 
havde været af samme beskaffenhed som det orgel han leverede til kirken i Hostrup.  

Netop orglet i Hostrup kom til at spille en vis rolle i hans produktion. Man ser det bl.a. i en 
avisnotits i bladet Dannevirke, hvor der i 1856 stod følgende at læse: ”Siden Johan Andreas Ohrt i 
1830 byggede sit første orgel her, har Hr. Ohrt, så vidt os bekendt, bygget 18 nye orgler, og jo 
fuldkomnere disse efterhånden blev, desto mere ønskede han at kunne ombytte det første, hvis 
mangler han erkendte, med et bedre, der svarede til tidens fordringer. Han tilbød derfor Hostrup 
sogn at levere det et helt nyt orgel for ca. 800 rigsdaler, for omtrent to tredjedele af værdien, og da 
dette tilbud naturligvis blev modtaget med påskønnelse, indviedes i søndags den 20. april det nye 
orgel i Hostrup kirke. Vi har ikke villet undlade at bringe dette kendskab ud til en større kreds, det 
smukke offer, Hr. Ohrt ved dette sit sidste arbejde har bragt sin kunst; hans anerkendte dygtighed 
som orgelbygger borger for, at han også her har leveret et værk, der i ingen henseender lader noget 
tilbage at ønske”.  

 
Imellem hans produktion af nye orgler foretog Ohrt også mange reparationer, bl.a. på orglerne i 

Ærøskøbing og i Rise på Ærø, der jo dengang hørte til hertugdømmet Slesvig, og i 1834 afsluttede 
han en reparation af orglet i Friederichsberg kirke ved Slesvig, men ellers blev netop dette år på 
flere måder særlig betydningsfuldt for ham. 

For det første afleverede han i 1834 hele to nye orgler, og for det andet blev han fra 16. maj 1835 
at regne kaldet til Gram, for her at blive organist og sognedegn, med den forpligtelse at lede 
kirkesangen og efter omstændighederne at give ungdommen den fornødne undervisning. Der var 
den særlige ordning i Gram, at kordegnen ikke havde noget med skolen at gøre, hans gerning var 
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kun at lede sangen og spille orglet. Det var et vellønnet og behageligt embede han her tog sig på. - 
At forene organistens gerning med orgelbyggerens var også en meget gammel tradition, på hvilken 
der dog nu, i 1800-tallets midte, ikke længere kendtes ret mange eksempler. Men for Ohrt var 
kombinationen naturligvis praktisk. Det var altid rart at have en lille fast løn i ryggen, hvis 
orgelbyggeriet skulle svigte i en periode. 
 

Man kan dog ikke frigøre sig fra det indtryk, at når Ohrt havde særlig meget at bestille i disse år, 
var det især fordi hans konkurrenter i Aabenraa, Marcussen & Reuter, i tredivernes første halvdel 
var overordentlig stærkt engageret med store arbejder på Sjælland.  

I 1835 reparerede Ohrt bl.a. det meget gamle orgel i Sct. Nicolaj kirke på För og samme år 
byggede han et nyt orgel til Gram kirke - et arbejde, der blev af ganske særlig betydning for ham, 
idet han jo her, så at sige, byggede orglet til sig selv.  

I 1838 ombyggede Ohrt det omkring 300 år gamle orgel i Sct. Johannes kirke i Nieblum. Og i 
1839-41 byggede Ohrt nye orgler til Sdr. Bjert kirke ved Kolding, Sehested kirke og Hjortlund 
kirke i Holsten. Orglet til Sehestedt kirke var vist nok hans eneste arbejde i hertugdømmet Holsten. 

 
Det betydeligste arbejde - selv om det ikke var noget nybygningsarbejde - var utvivlsomt det han 

udførte for Ribe Domkirke i 1844. Ved denne lejlighed skulle orglet, der indtil da på 
ejendommeligste måde havde været anbragt på en søjleopbygning under korbuen, flyttes til sin 
nuværende plads på kirkens vestvæg. Det skete i forbindelse med en temmelig gennemgribende 
omdannelse og ombygning af orglet. 

 
I Guldager kirke ved Esbjerg står der også et orgel som er af en vis interesse. Ikke fordi det er 

mere end hundrede år gammelt, men fordi det i dag, så vidt vides, er det eneste bevarede orgel fra 
Johan Andreas Ohrts hånd.  
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Som orgelbygger var Ohrt en stor kunsthåndværker, i det hans orgler især udmærkede sig ved 
soliditet og for deres særlige gode klangfarve. Hans orgelarbejder var især knyttet til den jyske 
vestkyst, hvor hans navn i forrige århundrede var kendt lige fra Lemvig i nord og til Ejderen i syd. 

Udover de ovennævnte færdigheder kunne han også spille på musikinstrumenter, som fx basun, 
horn, klarinet, violin samt naturligvis orgel. Fløjtespillet var dog hans foretrukne instrument. Han 
lærte sig at spille, mens han boede i Tønder hos stadsmusikant Ruslaub, hvor han en tid var en af 
orkestrets medlemmer.  

 

 

Facaden til Ohrt-orglet i Sdr. Bjert kirke ved Kolding. Orglet er fra 
1839 og er blevet fornyet flere gange, sidst i 1972. med anvendelse af 
en del gammelt pibemateriale. En enkelt stemme, (Gemshorn 8') har 
fra c´ til f´´´ meget blyholdige piber af betydeligt ældre oprindelse end 
1839. Tegningen af orglet er hentet fra en artikel i tidsskriftet: "Orglet", 
nr. 1, 1973. 

 
 

Johan Andreas Ohrt passede sin degnegerning fra 1835-80. Orgelbyggerfaget stoppede han med i 
1878. Johan Andreas Ohrt døde i Gram 5. apr. 1800 i en alder af 75 år. Han blev begravet på 
kirkegården i Gram. 

 
Kilde: 
• Niels Friis: ”J.A. Ohrt, Vestkystens orgelbygger”, artikel i tidsskriftet ”Orglet”. Nr. 1. 1973. Side 12-17.  
• Valdemar Ohrt, Nørrebjerget 25, Nørremarken, Vejle: Oplysninger af 30. sept. 2001 om J. A. Ohrt og hans slægt. 
• H. P. Sørensen: ”Træk af Gram sogns historie”. Ang. degn i Gram, Johan Andreas Ohrt. 
• Dansk Biografisk Leksikon 1982, bind 10. Ang. Ferdinand Ohrt side 650.  
• Dansk Biografisk Leksikon 1979, bind 2. Ang. Hans Brix side 524. 
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Begravelse i Bedsted indirekte årsag til 
Hedtoft Regeringens fald i 1950 

 
 

Den 19. okt. 1950 døde gårdmand og amtsrådsmedlem Niels Mathiesen Højrup, Bedsted Bjerg i 
en alder af 68 år, og nogle dage senere, den 26. okt. blev han begravet under stor deltagelse på 
Bedsted kirkegård. Blandt deltagerne var bl.a. folketingsmedlem Frederik Heick, St. Jyndevad, der 
på dette tidspunkt endnu ikke vidste, at han sent samme aften skulle komme til at være skyld i 
Hedtoft Regeringens fald, på grund af kravet om smørrationeringens ophævelse fra den borgerlige 
opposition.  

Samme dag var der i Folketinget en forespørgselsdebat om ophævelsen af smørrationeringen. 
Det vidste Frederik Heick godt, og ret tidligt forlod Frederik Heick derfor mindesamværet i Bedsted 
Missionshus for i al hast at blive kørt til Rødekro for derfra at komme videre med toget til 
København. Da han nåede til Rødekro var bommene allerede nede, og på perronen holdt lyntoget. 
Frederik Heick kravlede resolut under bommen og løb hen til perronen, hvor han i sidste øjeblik 
nåede at springe på toget.  

Hen ad midnat var Heick atter tilbage på Christiansborg, hvor man var gået i gang med en ny 
afstemning ved navneopråb, efter at den første afstemning var endt 68-68. I sidste øjeblik nåede 
Heick at afgive sin stemme, og så stod det 69-68. Afstemningen førte således til at Hedtoft 
Regeringen ”gled i smørret”, som man sagde, hvorefter den socialdemokratiske regering, ledet af 
Hans Hedtoft, blev afløst af Erik Eriksens Venstre Regering, der sad fra 1950-53.  

For sin bemærkelsesværdige indsats blev Frederik Heick senere samme år hædret med årets æres 
Rumlepotte. 

 
Kilde: 
• Sønderjysk Almanak 2000, side 49. 
• Kristian Hvidt: ”Folketingets medlemmer i 40 år 1949-89”. 
• E. og Victor Eberling: ”Rigsdagens medlemmer gennem 100 år”, bind 3. 1950, side 90. 
Oplysning: 
• Frederik Heick, født i Hejnsvig 12. dec. 1904, søn af gårdmand Christian Heick i Houborg ved Holsted. Gift med 

Ingeborg (c1916-2000) fra Toftlund. Uddannet ved landbruget og kom 1928-29 på Veterinær- og Landbo-
højskolen. Blev landbrugskandidat 1931. Assistent i Kolding og Omegns Landboforening 1931. Assistent på Askov 
Forsøgsstation 1931-33. Fra oprettelsen i marts 1939 blev Heick forsøgsleder på Jyndevad Forsøgsstation. Formand 
for Slogs Herreds Landboforening fra 1945. Fra 1959 direktør for Hedeselskabet med bopæl i Viborg. 
Folketingsmand for partiet Venstre, valgt i Sønderjylland fra 30. okt. 1945 til sept. 1959. Fra 1950 opstillet i 
Løgumkloster kredsen. Han har skrevet flere artikler i landbrugsfaglige tidsskrifter om landøkonomiske spørgsmål 
og er medforfatter af flere landbrugsfaglige samlerværker. Frederik Heick døde i 1971. 

 
 
 

J. B. Møller ApS 
I 1931 startede Frida og Johan Møller deres korn- og foderstofforretning i Bedsted på adressen, 

Kirkegade 8. De nuværende ejere, Jan og Bent Møller, er tredje generation i familiefirmaet, der i år 
har eksisteret i 70 år.  

Johan Møller var gårdmandssøn fra Holm i Ravsted sogn, men slægten stammede fra Bedsted, 
hvor den i flere generationer havde haft en gård. Johan Møller blev først uddannet som 
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kontrolassistent, og efter nogle års arbejde i dette erhverv i Stubbæk lærte han Frida Bødewadt, 
Bedsted at kende. 

Frida Bødewadt var som lille blevet adopteret af mejeriejer Ida og Jes Jessen Bødewadt i 
Bedsted, men i 1924 blev Ida Bødewadt, født Højer, enke. Hun fortsatte dog endnu i nogle år 
mejeriets drift ved hjælp af bestyrere, men omkring 1927 solgte hun mejeriet til dets leverandører 
og opførte derefter til sig selv og datteren et aftægtshus lige over for mejeriet.  

Omkring 1930-31 besluttede det unge par, Frida og Johan Møller at opføre et korn- og 
foderstoffirma i Bedsted ved siden af moderens bolig. Der skulle naturligvis startkapital til at rejse 
en sådan forretning, men her trådte Fridas mor hjælpende til, således at drømmen for de unge kunne 
realiseres.  

 

 

Møller i Bedsted fra 1931-1964, Johan Møller og hustruen Frida: Johan Møller 
blev født i Holm 9. nov. 1900, søn af gårdmand i Holm i Ravsted sogn, Hans 
Sørensen Møller (1868-1956) og Kirstine Kjær (1870-1955). Den 29. april 
1932 blev Johan Møller gift i Bedsted kirke med Frida Bødewadt, født 26. 
marts 1906, en plejedatter af mejeriejer i Bedsted, Jes Jessen Bødewadt 
(1872-1924) og Ida Højer (1873-1943). Udover at være møller var Johan 
Møller i mange år leder af søndagsskolen i Bedsted. Johan Møller døde 6. 
marts 1992 i en alder af 91 år. Hans hustru Frida døde 13. apr. 1993. Hun 
blev 87 år. I ægteskabet fødtes 4 børn: Hans (1933-) blev møbelforhandler i 
Odense; Egon (1935-) overtog firmaet efter sine forældre; Ida (1940-) blev 
lærer og er bosat på Sjælland, samt Ove (1942-), der er maskinmontør på 
Danfoss i Tinglev og bosat samme sted. 

 

Korn- og foderstofforretningen med møllehus og tilhørende lagerbygning blev opført, og møllen 
skulle trækkes ved hjælp af elektriciteten, der i 1924 var blevet indlagt i byen. Der var behov for en 
sådan motormølle i byen, da man ellers skulle helt til Arndrup for at få malet sit korn. Med 
elektriciteten blev møllen i Arndrup hurtigt udkonkurreret. Dog havde enkelte af de større 
gårdmænd i sognet i forvejen fået bygget en mindre vindmølle ved deres gårde. 

 
Opførelsen af korn- og foderstofforretningen: J. B. Møller blev sat i gang og allerede den 14. 

sept. 1931 fik Johan Møller udstedt sit søgte næringsbevis, der var en betingelse for at han og sin 
kommende hustru, Frida kunne nedsætte sig som handlende. - En anden betingelse, der blev fremsat 
af sin kommende svigermor, for at kunne låne penge til byggeriet, var, at navnet Bødewadt skulle 
indgå i firmanavnet. I forvejen var der en murermester i byen, der hed Johan Møller. 
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Den 29. april 1932 blev Frida og Johan Møller gift og efterhånden blev deres forretning til et 
alsidigt foretagende, der foruden formaling af korn, som det vigtigste, også omfattede kornhandel, 
salg af gødning, tømmer samt brændsel, såsom kul, koks og briketter. Desuden havde de også et 
savskæreri og en båndsav, hvormed Johan Møller, især under krigen, savede og forsynede folk med 
brænde. De arbejdede begge i firmaet, idet Johan tog sig af alt det praktiske, mens Frida klarede 
regnskaberne. 

 

 

Firmaet J. B. Møller, Kirkegade i Bedsted. Billedet er taget oppe fra taget på den høje lagerhal, der 
ligger på Lagervej, hvor firmaet nu også har adresse.  Man lægger især mærke til det gamle 
Andelsmejeri til højre i billedet. Her var tidligere Johan Møllers svigerfar, Jes Bødewadt mejeriejer. 
Andelsmejeriet blev nedrevet i 1998. 

Parcelhuset nederst til venstre blev i 1964 opført af Walter Plotnikoff, men da firmaet manglede 
udvidelsesmuligheder, valgte Plotnikoff at flytte, og hele grunden med hus blev derefter solgt til 
firmaet J.B. Møller. Foto: Henning Haugaard, foråret 1974. 

 
 

I slutningen af 1930-erne stiftedes en lokal afdeling af "Dansk Andels Gødningsforening" 
(DAG), hvor Johan Møller senere blev uddeler. Indtil 2. verdenskrig, hvor der da var lukket for 
tilgang af nye medlemmer, var der dog kun ca. 10 medlemmer. Efter krigen voksede 
medlemsantallet dog atter.  

I slutningen af 1940-erne stiftedes også en lokalafdeling af "Jysk Andels Foderstofforretning" 
(JAF). De nye andelsinstitutioner i sognet var et tegn på, at omlægningen af landbruget fra tysk til 
dansk drift nu endelig var ved at slå igennem. De to andelsforeninger, som Johan Møller således var 
uddeler for, var også en medvirkende årsag til at firmaet konsoliderede sig og blev en betydelig 
forretning med en god og solid kundekreds. 

 
Årene i begyndelsen af 1930-erne, hvor firmaet J. B. Møller var blevet etableret, havde været 

meget vanskelige, dels på grund af landbrugskrisens ekstra hårde virkninger, især i Sønderjylland, 
og dels konkurrencen fra de andre møller i omegnen, heriblandt også den nystartede motormølle på 
Sivkrovej. Efterhånden som landmændene anskaffede sig flere køer og svin, blev der også behov 
for at fremstille færdigblandet foder. Det gik firmaet i gang med i 1955.  
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I 1958 kom Frida og Johan Møllers næstældste søn, Egon tilbage til Bedsted efter endt 
uddannelse for at blive medejer. Samme år den 6. sept. blev han gift med Eva Christensen. I 1964 
overtog Eva og Egon Møller firmaet J. B. Møller.  

Egon Møller fortsatte som uddeler indtil begyndelsen af 1970-erne, hvor Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab (DLG), som JAF var blevet en del af, nu krævede rene linier i foretagendet. 
Firmaet blev herefter til et rent privat foretagende, men trods det udvidede Egon Møller 
virksomheden betydeligt i løbet af 1960-erne. Udviklingen inden for landbruget medførte et større 
forbrug af korn- og foderstoffer samt kunstgødning. Selvom mange landbrug blev nedlagt i samme 
periode, blev firmaets omsætning dog ved med at stige.  

 

 
 
 

95 % af kundekredsen befinder sig inden for en radius på 30-40 km fra Bedsted. I Johan Møllers 
tid var der et tørreri og et kornrenseri. Egon Møller, måtte for at klare efterspørgslen for 
korntørring, investere i endnu et tørreri og et større kornrenseri. Egon Møller investerede også i 
maskiner til foderbearbejdning. Senere købte firmaet også en pille presser. På denne måde 
indrettede virksomheden sig på at kunne levere færdigfoder direkte til landmændene. 

 
Også på andre måder specialiserede Egon Møller forretningen, fx ved at anskaffe sig 

gødningsspredere og maskiner til nedfældning af ammoniak. Desuden anskaffede han tankanlæg til 
lastbiler i forbindelse med overgangen fra sækketransport til løskorntransport. I midten af 1960-erne 
fabrikerede firmaet også kornsiloer, der var sammensat af elementer, bygget af stålrør med 
ståltrådsflettet netværk. De kunne opsættes hvor som helst i den passende størrelse. Efterhånden 
som bønderne mange steder selv byggede kornsiloer stoppede fabrikationen. 
 

Handelen med korn- og foderstoffer udgjorde i 1980 65-70 % af firmaets samlede omsætning og 
handelen med kunstgødning 15-20 %. Trælasthandelen, der hovedsagelig omfattede salg af 
materialer til nybyggeri, reparationsarbejder og isolering, udgjorde ca. 10 %. I modsætning hertil 
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havde Johan Møller således i sin tid mere handel med brændsel end med trælast. - I 1980 udgjorde 
brændselshandelen for Egon Møller kun 4 % af den samlede omsætning.  
 

I takt med at virksomheden og omsætningen er vokset i de sidste årtier, er også antallet af ansatte 
øget. Tidligere havde Frida og Johan Møller alene en fast chauffør samt en altmuligmand 
beskæftiget. Dertil kom løst ansat arbejdskraft i de travleste årstider, der især var så-tid og høst-tid. 
Resten af arbejdet udførte lokale vognmænd.  

 

 

Møller i Bedsted fra 1964 -1995, Egon Møller og hustru Eva: Egon 
Jessen Bødewadt Møller blev født i Bedsted 2. dec. 1935, søn af 
møller i Bedsted, Johan Møller (1900-1992) og Frida Bødewadt 
(1906-1993). Han blev gift i Burkal kirke 6. sept. 1958 med Eva 
Christensen, født 4. nov. 1934, datter af gårdmand i Lund, Martin Chr. 
Christensen (1890-1963) og Anna Botilla Hansen (1894-1979). Egon 
Møller har gennem mange år ledet arbejdet for KFUM - spejderne i 
Bedsted og Eva var i en årrække medlem af Bedsted Kristelige 
sangkor. 

I ægteskabet fødtes 4 børn: Anna Berit (1959-) er bankassistent, 
bosat i Toftlund og gift med agronom Henning Holm; Jan (1961-) og 
Bent (1963-) driver i dag firmaet videre. Jan er gift med 
børnehavepædagog Birte Holm og de har børnene: Rune, Maria, 
Tabita og Mads, mens Bent er gift med kontorassistent Tine Holm 
Lund fra Nr. Løgum og har børnene: Anne, Lea, Mette og Jesper. Den 
yngste er Brian (1966-). Han er afdelingsleder for regnskab på 
Flakkebjerg, bosat i Slagelse og gift med Lisbeth. Billedet er lånt 2001 
af Eva og Egon Møller, Lindevej 14, Bedsted. 

 

 
I 1980 var der ud over ejeren, Egon Møller og hustruen Eva, ansat to chauffører, to på lageret, en 

smed og to unge medhjælpere samt en mand, der fungerede som ekstra hjælp ved f. eks. 
markarbejde for kunderne, i alt en arbejdsstyrke på 10. - J. B. Møller ApS, Korn og Foderstof er i 
dag et familiefirma,, der drives og ejes af brødrene Jan og Bent Møller, og der er beskæftiget 14 
medarbejdere.  
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I dag beskæftiger virksomheden sig hovedsageligt med produktion og salg af foderblandinger, til 
både svin og kvæg. Udover fabrikation af foderblandinger, handler firmaet med alle slags varer, der 
er normal for foderstofforretninger, såsom køb og salg af korn, salg af gødning, såsæd, plante-
beskyttelsesmidler, olie samt en lang række andre ting.  

Den høje produktkvalitet sikres allerede i høsten, da firmaet har en stor tørrekapacitet, og kornet 
nedtørres altid før det lægges på lager. Flere af firmaets produkter bliver nu specialfremstillede, som 
f. eks. dampvalset “Kalve-Start”, der er blevet produceret siden 1989. Kalve-Start er et produkt, der 
er fremstillet i en meget grov struktur, hvor råvarerne er dampopvarmet forud for valsningen. 

 
Også miljømæssigt giver moderniseringen store fordele. Al af- og pålæsning af løsvarer kan nu 

foregå inden-døre. 
I fortsættelse af opførelsen af en helt ny og stor lagerhal i 1987, gennemførtes flere 

moderniseringer af de bestående bygninger. Den daglige produktion overvåges af computere. 
Computerne holder styr på forskellige blandinger, og holder automatisk regnskab med lager-
beholdningen. Indenfor de sidste 4 år er der yderligere bygget 3 nye lagerhaller, og i 2001 
etableredes et nyt produktionsanlæg. 

 
 

 

Firmaet J.B. Møller ApS 1996. Med store typer ses nu firmaets logo i rødt på den 
høje bygning, der blev opført 1996. Foran siloen ses stuehuset fra omkring 1927. 
Vejen til højre i billedet er Kirkegade, mens den mindre vej til venstre er Lagervej. 
Foto: H. Haugaard, maj 1996. 

 

 
I februar 1996 indviede firmaet sine nye til- og ombygninger samt en stor renovering, der især 

var et nyt sækkevarelager. Den nye høje og moderne kornsilo, der udgør centret i firmaet i 
Kirkegade har desuden fået påskrevet firmaets logo.    

Firmaet fik ved den lejlighed en mulighed for at udvide sortimentet af stort set al slags foder.  
Stikprøver af det fremstillede foder foretages jævnligt af Plantedirektoratet, der kommer uanmeldt. 
J. B. Møller ApS er blandt de firmaer i landet, der har færrest dumpere, bl.a. fordi ledelsen fra 
starten valgte at investere i foranstaltninger, der kunne eliminere disse fejl.  
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Varesortimentet er altid indrettet efter efterspørgslen, og i disse år hvor mange landmænd har 
omlagt driften til økologiske brug, især kvægbrug, har bevirket, at firmaet kan betjene både de 
økologiske og de konventionelle landmænd. 

Firmaet J. B. Møller er med stigende tilgang af nye kunder og øget omsætning inde i en 
vækstperiode med aktiviteter, der rækker langt ud over kommunegrænsen. 

Med sammenlægningen af de mange landbrug er konkurrencen i foderstof-branchen blevet 
væsentligt skærpet.  
 
Kilder og litteratur: 
• "Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer", ved Palle Ove Christiansen. Lands-  

bykommissionen 1980. Heri om firmaet J.B. Møller side 388-390. 
• “Fokus på Bedsted” - tillæg til Jydske Vestkysten, søndag d. 23. feb. 1997. Heri om firmaet, J. B. Møller 

side 16. 
• Egon Møller, Lindevej 14, Bedsted: Oplysninger om familien, møllens historie samt lån af billede. 
• Ove Møller, Nøragervej 16, Tinglev: Oplysninger om familien samt lån af billede. 
• Efterskrift: 
• Lokal selvstændighed - landsdækkende styrke: J. B. Møller er med i et landsdækkende 

indkøbssamarbejde, sammen med andre grovvareselskaber og deltager i 40 % af de indkøb, der forgå til 
det danske marked. J. B. Møller opnår derigennem de bedste indkøbspriser og med de fordele det giver. - 
Mange af J. B. Møllers kunder har de sidste år oplevet en stærk konkurrenceevne, og de sidste 2 år er 
forretningens omsætning steget væsentligt. - De sønderjyske landmænd sætter pris på den lokale 
selvstændighed og alle kontakter kan besvares på kort tid - Beslutningsprocessen er kort. (Oplysning af 
Egon Møller) 

 
 

 

Firmaet J. B. Møller ApS set fra syd, fra Lagervej. Man ser her tydeligt, hvordan firmaet er blevet 
udvidet mod vest (mod venstre i billedet) med store haller og lagerbygninger, således at det røde 
parcelhus midt i billedet blev mere og mere indeklemt for til sidst at måtte opkøbes for fortsatte 
udvidelser. Parcelhuset fungerer i dag som kontorlokaler. I forgrunden ses firmaets lastbil, der 
gennem mange år er blevet ført af chauffør Aage Hansen. Han har været så længe i firmaet, at han i 
dag har været ansat under 3 generationer i slægten Møller. Billedet er taget af en fotograf ved 
JydskeVestkysten, og hentet fra tillæg til avisen: Fokus på Bedsted fra søndag den 23. feb. 1997. 
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Sognerådsvalget 1954 
Et digt af Johan Jepsen. 

 
 

Ærede rådskandidater til Bedsted sogn, 
ærede stillere til de fir´ og tredive navn´, 
ærede medborgere, fuld af omsorg for vort sogn, 
ærede sognefæller, fuld af omhu for eget navn 
 
Landet drøfter æresmøder i vort lille Bedsted Lø, 
hvor fir´ og tredive sognekandidater står kø, 
ved dag og ved nat, de længes efter æren, 
bekymret for det gamle, om de igen fik bære den 
 
Dog lad jer minde om vor gamle konges lære: 
“Min Gud og mit Land, Det er min Ære”,  
så glemmes egen ros og familiegavn, 
så bliver I de rette mænd, for vort gamle sogn 
 
Endnu en ting jeg gerne lader jer vide 
læg nu gammel kævl og sognestrid til side, 
og sammel så jeres kræfter til fælles gavn, 
til en fælles indsats, for vort hele sogn 

 
Kilde: 
• Johan Jepsen, Arndrup. Digtet er lånt af Anke Tryk, Bedsted, marts 1992. 
Oplysning:  
• Digtet er skrevet i anledning af sognerådsvalget i 1954, hvor ikke færre end 34 personer kandiderede til 

sognerådsvalget. Det originale stykke papir med digtet lå i stemmeboksen. Da man skulle til at tælle stemmerne op 
var ingen i tvivl om hvem, der havde skrevet digtet. Mange husker endnu hvor god Johan Jepsen var til at rime. Han 
brugte næsten enhver lejlighed til at lave rim, om alt muligt, ligesom i ovenstående tilfælde. 

• Se mere om sognerådsvalget i 1954 side 80. 
 
 
 
 

Historie om Asmus Hinrichsen 
 
Asmus Hinrichsen, Bedsted eller Adde som han gerne blev kaldt, beskæftigede sig med lidt af 

hvert. Han begyndte i 1927 som mekaniker. Senere hen lavede han bl.a. dritler til Terp Mejeri. En 
overgang både solgte og reparerede han cykler.  

En gang solgte han en cykel til en mand i byen. Kort efter gik den i stykker. Køberen henvendte 
sig derfor til Adde igen og spurgte, om der ikke var garanti på cyklen. 

“Jo”, svarede Adde, “men kun å æ stel”. 
 

Kilde: 
• Tonne Knudsen, Løgumkloster: Oplysning fra ca. 1984. 
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Peter S. Bøjes snedkerforretning 
 

I 1927 byggede Peter S. Bøje et stort snedkerværksted med forretning på Valmuevej 1-3 i 
Bedsteds vestlige bydel. Han var uddannet møbelsnedker, og startede med at udføre reparations-
arbejder og mindre til- og ombygningsarbejder. Bøje producerede især møbler i vinterhalvåret eller 
i perioder med mindre arbejde ude i byen. Det var især værelsesmøblementer og siden også stole, 
som der var mest afsætning på. Med tiden fik han også et samarbejde i gang med en stolefabrik i 
Tarm, hvilket gav en ret stabil produktion. Dertil havde han også i de første mange år en del arbejde 
med opskæring af brændsel. 

Han var også meget historisk interesseret og tog sig også helt andre opgaver på. Han restaurerede 
således kirkerne i både Bedsted og Egvad i 1940-erne, og i flere år i 1950-erne arbejdede han kun i 
Sydslesvig med indretning af kirkesale for de danske menigheder. 

Bøje fremstillede også selv ligkister og havde i en periode en bil med lad, hvormed han også 
havde en del rustvognskørsel. En overgang samlede han endvidere dritler for mejeriet i Bedsted. 

Fra omkring 1960 gled møbelsnedkeriet ud til fordel for bygningssnedkeriet, og da etablerede 
han masseproduktion af døre og vinduer. Disse købtes som halvfabrikata, og i snedkeriet 
fremstillede han lister osv. i forbindelse med en færdiggørelse af produkterne. 

 

 

Luftfoto af Peter Bøjes snedkerforretning, ”Vesterled” på Valmuevej i 
Bedsted i 1950-erne. Bygningerne blev opført i 1927. De øvrige huse på 
Valmuevej er endnu ikke blevet opført. De kom først til i 1960-erne. 

Man ser også tydeligt, hvordan vejsystemet tidligere så ud i Bedsteds 
vestlige bydel, hvor den daværende stationsvej, senere Lundbyesvej førte 
lige over i Valmuevej. Det var også her på denne strækning at 
amtsbanetoget havde skinnerne liggende indtil 1926. Vejen nederst til 
venstre, og som fortsætter lige over krydset, er Haderslevvej. Billedet er lånt 
af Peter Bøje i midten af 1970-erne.  

 
 

I 1968 gik Bøje på pension og solgte derfor firmaet til Flemming Pelle, der fortsatte 
produktionen. Han udvidede endog firmaet med investeringer i nye maskiner, samt byggede en ny 
stor hal på en af de byggegrunde kommunen havde udlagt til erhvervsvirksomheder i byen. 



 1118 

Samtidig startede Flemming Pelle på en produktion af køkkenelementer, men interne 
forretningsmæssige problemer, samt usikre aftaler om markedsføring af den nye produktion, 
bevirkede, at firmaet efter kort tid måtte standse sine betalinger.  

 
Efter Flemming Pelle blev det nye snedkeri på Nørrevirke overtaget af Erik Jensen og Johannes 

Thams i forening. Samtidig kunne de den 1. okt. indvi en ny stor fabrikshal, hvorfra de drev 
Bedsted Lø Tømrer- og Snedkerforretning. Hallen 1B blev opført 1978. De opgav dog senere 
virksomheden ved at sælge den til Egon Thomsen. Også han havde den kun i kort tid, hvorefter han 
i 1985 videresolgte den til Leif Andersen, Agerskov. Forretningens nye navn blev nu: Agerskov og 
Bedsted Lø Tømrerforretning. Hans arbejdsområde spændte vidt, lige fra byggeri af stalde inden for 
landbruget til halbyggeri, samt alt andet tømrerarbejde såsom produktion af redekasser og 
minkfarme. Det sidste hang dog sammen med, at Leif Andersen selv var pelsdyravler og derfor 
havde et indgående kendskab til denne branche. 
Kilder og Litteratur: 
• ”Fire Landsbyer – en etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen. Udgivet af 

Landsbykommissionen 1980. Heri om Bøjes snedkerforretning side 393, skrevet af Gudrun Gormsen. 
 

 
 

 

Møbelsnedker i Bedsted fra 1927-1968, Peter Bøje og hustruen Gudrun med 
deres datter Ruth. Peter Sørensen Bøje blev født i Give 11. marts 1897, søn af 
Søren Johannesen Bøje (c1866-1905) og Johanne Sørine Christine Hansen 
(1870-1958). Den 25. okt. 1931 blev Peter Bøje gift i Holstebro med Anna 
Gudrun Appel Hansen, født i Hedensted 12. okt. 1903, datter af mejeriejer i 
Terp, Hans Mikael Hansen (1861-1931) og Marie Appel (1869-1948). I 
ægteskabet fødtes 2 børn: Marie Kristine (1932-), der døde omkring 1 måned 
gammel, samt Ruth (1942-), der senere blev gift med Leif Jensen. De bosatte 
sig i Kolind på Djursland. Peter S. Bøje døde i Bedsted 31. dec. 1981 i en alder 
af 84 år. Hustruen Gudrun døde 1. juli 1988. Hun blev ligeledes 84 år. De blev 
begge begravet på kirkegården i Kolind. Billedet er fra begyndelsen af 1960-
erne og er lånt af diakon Johannes Laugesen, Bedsted. 
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  Brødrene Stamp Enemarks  
frisørsalon og skomagerbutik 

 
Brødrene Johan og Hans Stamp Enemark flyttede i 1947 fra Tønder til Bedsted, hvor de 

etablerede sig i huset, Lundbyesvej 22. Johan indrettede til venstre for hoveddøren en barber- og 
frisørsalon, mens Hans fik et skomagerværksted med butik i husets højre side. Selve beboelsen var 
henlagt til husets 1. sal.   

Der var endnu dengang mange tjenestefolk rundt om på gårdene, hvilket gav en stor kundekreds 
for barberen. Desuden kom folk fra hele sognet for både at blive klippet og barberet. Mange blev da 
barberet 2-3 gange om ugen, og især lørdag formiddag var der meget travlt i salonen. 

Omkring 1960 begyndte antallet af barberinger at aftage, ligesom folk selv begyndte at anskaffe 
sig elektriske barbermaskiner. Også på grund af ændringer i hårmoden gjorde, at folk heller ikke 
blev klippet så hyppigt som tidligere. 

Som supplerende indtægt fik Johann Stamp Enemark autorisation for Dansk Tipstjeneste, og 
desuden havde han lidt salg af brillantine, barbermateriale og kosmetik. I de sidste år af sit liv 
klippede han en gang om ugen på Solgården i en dertil indrettet salon.  

 

 

Johan Stamp Enemarks barber- og frisørsalon i huset Lundbyesvej 22, 
hvor han ses til højre sammen med en ansat svend. Johan Stamp 
Enemark blev født 24. jan. 1911, søn af kreaturhandler i Landeby, Peder 
Enemark (c1880-) og Anna Johanna Petersen (-). Omkring 1960 blev 
Johan Stamp Enemark gift med den tyske sygeplejerske i Bedsted, Erika 
Dehn, født 6. okt. 1933. Hun blev, efter Johan Enemarks død, gift 2. g. 
med gårdmand i Hynding, Niels Peter Callesen. I ægteskabet fødtes to 
sønner: Peter Enemark (c1960-), der er agronom i Lemvig, samt Jörk 
Dehn Enemark (1962-), der er dyrlæge i Gråsten. Johan Stamp Enemark 
døde 25. okt. 1979 i en alder af 68 år. Hans hustru døde i januar 1993. 
Billedet er taget kort efter oprettelsen af butikken i 1947, og er lånt af 
Ernst Meienburg, der fandt billedet på loftet efter overtagelsen af huset i 
1989.   

 

I mange år var begge brødre ungkarle, men omkring 1959 blev Johan gift med Erika Dehn, en 
tysk sygeplejerske, der kort tid forinden var flyttet til Bedsted.  
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Hans Stamp Enemarks forretning bestod af et skomagerværksted mod syd og et butikslokale til 
gaden, hvor han forsålede og reparerede fodtøj samt solgte sko, træsko, gummisko og gummistøvler 
osv. Vareudvalget omfattede de mest almindelige typer af fodtøj samt lidt lædervarer, såsom tasker, 
punge og skoletasker. Modesko førtes ikke, men i stedet henviste Hans Stamp Enemark kunderne til 
en bestemt skotøjsforretning i Tønder, og fik derved lidt procenter af salget. Ind i mellem tog han 
også til Tønder, hvor han lejlighedsvis var medhjælpende skomager hos skomagermester, Peter 
Nissen. Han fungerede og arbejdede i sin forretning lige indtil sin død i 1976. Som bierhverv var 
Hans Stamp Enemark reservepostbud i Bedsted og desuden passede han også hvervet at aflæse 
elmålere for Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning i Agerskov. 

Hans Stamp Enemark havde lært skomagerfaget i Toftlund. Som svend arbejdede han derefter 
flere steder i landsdelen inden han i 1947 kom til Bedsted. Omkring 1957 blev han gift med Elly 
Jensen, født Frank. Hun stammede fra Kiel og med sig til Bedsted havde hun plejedatteren Kirsten, 
som hun under krigen havde taget til sig.  

 
Kilder og litteratur: 
• “Fire Landsbyer - en etnologisk rapport om nutidige livsformer” ved Palle Ove Christiansen.   

Landsbykommissionen 1980. Heri om brødrene Enemarks hverv side 386-87, skrevet af Gudrun Gormsen. 
Oplysninger: 
• Før Stamp Enemark flyttede til byen var der i en periode en damefrisørsalon i huset. Damefrisøren var en søster til 

Ida Abrahamsen.  
 
 

 

Huset Lundbyesvej 22 omkring 1949. Bag de store vinduer var der i en lang 
årrække en barber- og frisørsalon til venstre og en skomagerbutik med tilhørende 
værksted til højre. Midt i døren ses med forklæde skomager Hans Stamp Enemark 
sammen med Anton Wind, der i en kort periode drev lidt handel med frugt- og 
grønsager fra skomagerbutikken. Om Anton Wind kan der læses mere side 815-
17. Hans Stamp Enemark blev født i Landeby 20. maj 1912, søn af kreaturhandler i 
Landeby, Peter Enemark (c1880-) og Anna Johanna Petersen (-). Den 26. okt. 
1956 blev han gift med Elly Franck, født i Klein Flintbæk ved Kiel 8. feb. 1916. Hun 
havde tidligere været gift med en Jensen. I deres ægteskab var der ingen børn, 
men fra hendes første ægteskab var der en adoptivdatter, der var et flygtningebarn 
fra Østtyskland. Hendes forældre omkom, da skibet på vej mod Danmark blev 
sænket af flyvere. Pigen hed Kirsten (1943-) og var første gang gift med Svend 
Hansen (1944-), anden gang med Kenneth Frederiksen (c1938-). Hans Stamp 
Enemark var i årene 1962-72 brandkaptajn i Bedsted Frivillige Brandværn. Han 
døde 11. okt. 1976 i en alder af 64 år. Hans hustru Elly døde 25. juli 1998 som 
pensionist. Hun blev 82 år. Billedet er lånt af Edith Wind, Bedsted, nu Rødekro. 
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Overenskomst mellem Andreas Langkjær  
og bønderne i Bedsted 1851 

 
 

”Vi underskrevne boelbesiddere af Bedsted by, overlader til Andreas Langkier, 
heraf byen, det stykke fælles grund, som ligger sønden for byen, fra den søndre 
ende til nord, til den søndre led-pæl af Peter Petersens enkes toft, altså den 
nordlige ende som ligger nord for, forbeholder vi os, og nu overlades samme til 
føromtalte enkes arvinger. 
Jeg, Andreas Langkier, forpligter mig herved, at betale efter overenskomst i 10 år, 
en årlig pagt, nemlig 12 mark courant i sølvmønt, som hver Mortens Dag skal 
betales. Vorder det forsømt går det tilbage igen til byen. Indhegning omkring 
grunden holdes byen fri for. 
Jeg, Andreas Langkier, imod tager det, for den bestemte årlige afgift i 10 år. 
Derefter må en ny overenskomst først ske, hvis jeg vil beholde det længere. 
Til fastholdelse heraf, underskrives dette af os, på begge sider, med vore hænders 
underskrift. 

 
Bedsted den 15. marts 1851. 

 
 Andreas Langkier. Andreas Petersen Peder L. Outzen 
   Hans Sørensen Møller Claus Callesen 
   Nicolaj Ratenburg Søren Møller 
   Johannes Ratenburg Andreas Jacobsen 
   Jep Hinrich Toft L. P. Christiansen 

   H. K. Hansen. 
 
Kilde: 
• Martin Gubi, Kolding 1999. Ovenstående overenskomst har han fået fra sin far, Iver Gubi, der har den fra sin 

bedstefars 2. hustrus far, Andreas Langkier eller Langkjær (1798-1874). 
 

 
 

Andreas Langkjærs kvitteringsbog 
 
 

Andreas Langkjær var inderste og skrædder i Bedsted i midten af 1800-tallet. Han blev født i 
Korup 1798 og søn af Jens Christensen Langkjær og Anna Maria Andersen. Den 14. juni 1823 blev 
han gift med Hanne Margrethe Hansen, født i København 1800 og datter af søfartskaptajn Boye 
Hansen (1766-1821) og Anna Christine Nicolajdatter (c1776-1830).  

Sammen med kone og 3 børn havde Andreas Langkjær sit hus og skrædderi liggende midt 
imellem Sivkrovej og Lundbyesvej hvor i dag skolens sportsplads ligger. Hans 3 børn var Anna 
Kirstine, født 17. marts 1824. Hun blev senere gift med inderste Marcus Gubi (1823-1902) i 
Bedsted Mark; Anna Maria, født 21. nov. 1827, blev gift med kådner Andreas Jørgen Graungaard 
(1830-1911) i Terp Nørremark; og Bodil Marie, født 12. sept. 1834, blev gift med parcellist Hans 
Peter Hansen (1826-1905) i Terp.  

I en alder af 76 år døde Andreas Langkjær 3. dec. 1874. Hustruen døde året forinden den 25. 
marts 1873. Hun blev 73 år.  
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Blandt enkelte af Andreas Langkjærs efterladte ejendele har Martin Gubi i Kolding en lille bog 
på knap 20 sider, der systematisk år for år er brugt som kvitteringsbog over indbetalte grundskatter. 
Kvitteringsbogen dækker perioden fra 1851 og frem til 1920. Hvert år i november kom der en 
opkræver, sandsynligvis kassereren i byens kommuneforstanderskab for personligt at afhente den 
lignede grundskat.  

Det første indbetalte beløb i kvitteringsbogen er dateret i år 1851. Der står: ”Betalt til mig til 
byens kasse d. 10. nov. 1851, 12 mark courant. P. Outzen”. Året efter noteres der: ”Andreas 
Langkjer betalt 12 mark courant til mig til byens kasse. Bedsted d. 10. nov. 1852”.  
 

For året 1856 står en lidt mere fyldig tekst: ”I grundskat fra Andreas Langkjer i Bedsted har jeg i 
dag på Bedsted bys vegne modtaget 6 rdl 2 mark og 6 skilling, hvorfor jeg hermed med den 
bemærkning, at samme er optaget i byens sogneskab til Mortensdag 1856, meddeler tilståelse. 
Arndrup Mølle 11. nov. 1856. Jep Hinrich Toft".  

Af teksten kan man udlede at Andreas Langkjær nu selv er blevet valgt ind i byens kommune-
forstanderskab, gældende fra november 1856.  

 

 

 
Der nævnes dog intet i Langkjærs bog om, at den to gange skifter ejer, idet kvitteringsbogen efter 

Langkjærs død ses at være gået over til svigersønnen Marcus Gubi på Bedsted Mark. Efter hans død 
i 1902 må bogen atter være gået videre i slægten, til dennes søn Martin Gubi. Den eneste 
bemærkning der indikerer dette er Peter Nicolaj Haugaards kvittering for indbetalingen i 1920. Der 
står: ”Betalt 12 kr. 80 øre af M. Gubi, den 2. nov. 1920. P.N. Haugaard”.  

Gennem årene skiftes navnene ud på de personer, der afhenter pengene, ligesom også beløbets 
størrelse ændres fra tid til anden. Af indføringerne ses følgende indbetalinger: 

 
  Grundskatindbetalinger 1851-1920: 

1851 - 1853 betaltes: 12 mark courant  
1854 - 1865 betaltes:   6 rigsdaler 2 mark og 6 skilling 
1866 - 1874 betaltes: 12 mark courant 
1875 - 1919 betaltes: 14 mark 40 skilling 
1920            betaltes: 12 kroner 80 øre 
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Listen over pengeopkrævere: 
 1851 - 1855: Peter Outzen  1880 - 1882: Thomas H. Ratenburg 

1856 - 1857: Jep Hinrich Toft  1883 - 1885: Johan P. Møller 
 1858 - 1860: Nicolaj Ratenburg  1886 - 1888: Broder Nic. Ratenburg 
 1861 - 1863: Peter C. Christiansen 1889 - 1894: Lorenz P. Christiansen 
 1864 - 1866: Johannes Ratenburg 1895 - 1897: Hans Hinrich Toft 
 1867 - 1870: Martin Jacobsen  1898 - 1900: Nicolaj Kümmel 
 1871 - 1873: Christian Petersen  1901 - 1903: Nicolaj Callesen 

1874 - 1876: Hans H. Toft  1904 - 1906: Hans Paulsen Enemark 
 1877 - 1879: Nicolaj Callesen  1907 - 1920: Peter Nicolaj Haugaard 

 

 

En tilfældig side fra skrædder Andreas Jensen Langkjærs 
kvitteringsbog, der dækker perioden fra 1863-1870. Siden er en 
del formindsket. 

 
Kilde: 
• Martin Gubi, Kolding: Kvitteringsbog over indbetalte grundskatter for årene 1851-1920. På bogens forside står der 

skrevet: ”Denne bog tilhører Andreas Langkjer i Bedsted”. Bogen er lånt 1997. 
• Folketællingen i Bedsted sogn, Sønder Rangstrup herred 1845.    
Oplysning:  
• Sammenligning af grundskatter og priser i 1860: 1 rugbrød kostede 2-4 skilling pr. pund. 1 pund sukker kostede 26 

skilling og 1 pund kaffe kostede 30-45 skilling. En arbejdsmand i Odense fik i 1860 56 skilling pr. dag om vinteren 
og 64 skilling pr. dag om sommeren. Sammenligning af grundskatter og priser i 1920: 1 pilsner øl kostede 0,29 kr., 
1 liter mælk kostede 0,48 kr. og 1 pund smør kostede 3,35 kr. En faglært mandlig arbejders gennemsnitsløn var 
2,23 kr. i timen. (Poul Thestrup: ”Mark og skilling, kroner og øre - Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 
350 år (1640-1989). Arkivernes Informationsserie. Gads Forlag 1991). 
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Skrædder Martin Gubis kassebog 1907-11 
 

Som det fremgår af de foregående sider var skrædder Martin Gubi i Bedsted søn af inderste i 
Bedsted Mark, Marcus Gubi og hustru Kirsten Beier. 

Martin Gubi blev født i 1858 og havde sikkert lært skrædderfaget hos sin stedmors far, Andreas 
Langkjær. Efter hans død overtog Martin Gubi dennes håndværk og skrædderi, der som før nævnt lå 
hvor i dag skolens fodboldbane ligger i Bedsted by. 

Senere flytter Martin Gubi med sin familie til et andet hus i nærheden, over vejen mod nord til 
huset Sivkrovej 1, eftersom det gamle muligvis var faldefærdigt. 

Nogle af de ejendele, der er bevaret fra skrædder Martin Gubis tid, er hans kassebog. Den er lånt 
af hans sønnesøn i Kolding af samme navn. Bogen har 50 blade og de enkelte sider måler 21 x 17 
cm. Bogens omslag er med stift brunt stof og på forsiden står der ”Haupt-Buch”. 

 

 

Skrædder i Bedsted, Martin Gubi med sin hustru Johanne Marie og deres 8 børn: 
Martin Hansen Gubi blev født i Bedsted 23. apr. 1858, søn af kådner i Bedsted 
Marcus Gubi (1823-1902) og Kirsten Beier (1817-1872). Den 14. nov. 1890 blev 
Martin Gubi gift med Johanne Marie Lindholm, født i Porslet ved Toftlund 19. marts 
1863, datter af inderste i Porslet Mads Iversen Bekker og Dorothea Nielsdatter 
Abildgaard. I ægteskabet fødtes 12 børn, dog er der kun 8 med på billedet, da 4 
døde som små. Den yngste var dog endnu ikke født. De fire piger var fra venstre: 
Dorothea Marie (1892-); Anne Kjestine (1894-); Johanne Marie (1897-); Kjestine 
Dorothea (1891-). På faderens knæ sidder sønnen Marcus (1903-) og hos 
moderen sidder den for nylig døbte søn Christian (1904-). De to drenge på jorden 
foran bordet er Iver (1901-) og Mads (1898-). Iver Gubi blev senere gårdmand i 
Bedsted og var her gift med Marie Hansen. De 4 børn der døde som små var 
Marcus (1896-1902); Iver (1899-1900); Niels (1902-1902) og Niels (1905-1906). 
Skrædder Martin Gubi døde 1. juli 1922 i en alder af 64 år. Hustruen døde allerede 
27. maj 1906. Hun blev 43 år. Billedet er taget af Johannes Timm, Tønder i 1904 i 
retningen mod vest i haven ved huset Sivkrovej 1. Bagved Martin Gubi skimtes 
taget af Steinvigs ejendom. Billedet er lånt 2001 af Martin Gubi, Kolding. 
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Af bogen fremgår det endvidere, at Martin Gubi oprindelig har tænkt sig at afsætte en side til 
hver af sine kunder. Derfor har han på de første sider i bogen lavet et register over kunderne, så han 
nemt kunne finde frem til dem længere fremme i bogen. Men hurtigt har Martin Gubi fundet 
systemet ubrugeligt, hvorefter han i stedet brugte siderne fortløbende. 

Af kassebogen fremgår det også, at skrædderen havde en utrolig stor kundekreds. På det 
nærmeste er alle sognets indbyggere kunder hos ham, og derudover nævnes mange andre, der bor 
udenfor sognegrænsen. 

Ved at studere i bogen får man også et godt indtryk af hvad tingene kostede hos skrædderen 
omkring 1910. Nedenfor ses en liste over eksempler på priser: 
 

Syning af jakke   3,00 mark 
Istandsætning af jakke  1,00 mark 
Syning af et par bukser  2,50 mark 
Syning af en fin blå jakke  4,70 mark 
Fire meter forklædetøj  3,96 mark 
Syning af en overfrakke  6,00 mark 
Syning af et sæt tøj med knap                             11,00 mark 
Istandsætning af en frakke   1,40 mark 
Istandsætning af et par bukser                            0,40 mark 
Syning af et par bukser med fór                           2,50 mark 
Syning et sæt tøj med tillæg                                18,00 mark 

 
 
Nedenfor følger herefter i alfabetisk orden skrædderens kunder, som det fremgår af kassebogen:
Abrahamsen, Arthur, Gravlund 
Andersen, Anders, Bedsted 
Andersen, Anne, Bedsted 
Andersen, Hans Peter, Arndrup 
Andersen, Jens, Bedsted 
Andresen, Jomfru, Bedsted 
Anker, Peter, Terp 
Balters, Emil, Sivkro 
Brodersen, Andreas, Terp 
Brodersen, Christian, Mårbæk 
Brodersen, Madam, Terp 
Bødewadt, Jes, Bedsted 
Bøttner, August, Bedsted 
Callesen, Christian, Bedsted 
Callesen, Nicolaj, Bedsted 
Christensen, Carl, Terp 
Christensen, Chresten, Terp 
Christensen, Jes, Arndrup Mølle 
Christensen, købmand i Terp 
Christensen, Laust, Beds. Mark 
Christensen, Madam, Terp 
Christensen, Peter, Visbjerg 
Dam, Christian, Bedsted 
Danielsen, Jens, Terp 
Enemark, Hans Paulsen, Bedsted 
Eskildsen, Eskild, Terp 
Eskildsen, Hans, Terp 
Frank, lærer i Terp 
Frey, Andreas, Bovlund 
Friedrichsen, Johannes, Bedsted 
Friedrichsen, Peter, Gravlund 
Graungaard, Jørgen, Terp 
Gustavson, Madam, Bedsted 
Hansen, Andreas, Terp 

Hansen, Christian, Arndrup 
Hansen, Christian, Bedsted 
Hansen, Franz, Terp Mark 
Hansen, Hans Jessen, Bedsted 
Hansen, Hans S., Bedsted 
Hansen, Johannes, Bedsted Mark 
Hansen, Julius 
Hansen, Lorenz, Terp 
Hansen, Martin, Mårbæk 
Hansen, Peter 
Hansen, Peter, Harris 
Hansen, Peter, Mårbæk 
Haugaard, Asmus, Bedsted 
Haugaard, Per, Bedsted 
Haugaard, Peter Nicolaj, Bedsted 
Haugaard, Peter, Bedsted Mark 
Haugaard, Peter, snedkermester  
Hermann, Karl, Bedsted 
Holm, Andreas, Bedsted 
Holm, Jens Peter, Arndrup 
Holm, Sønnik, Arndrup 
Holm, Thomas, Arndrup 
Hybschmann, E., Bedsted 
Hybschmann, M., Bedsted 
Hybschmann, Mathias, Visbjerg 
Hybschmann, Peter, Bedsted 
Hybschmann, Peter, Visbjerg 
Høeck, Peter, Mårbæk 
Højrup, Niels Nissen, Bedsted 
Jacobsen, Jacob, Terp 
Jensen, Andreas, Alslev 
Jensen, Andreas, Terp 
Jensen, August, Bedsted 
Jensen, Christian, Bedsted 

Jensen, Daniel, Terp 
Jensen, Jens K., Bedsted 
Jensen, Jørgen, Bedsted 
Jensen, Madam, Terp 
Jepsen, Christian, Arndrup 
Jepsen, Jep, Terp 
Jepsen, P., Alslev 
Jepsen, Peter, Gravlund 
Jessen, Asmus, Terp 
Jessen, Jes, Terp  
Johansen, Marcus, Arndrup 
Johansen, Thomsen, Gravlund 
Jørgensen, Christian, Horsbyg  
Jørgensen, Jens, Gravlund 
Jørgensen, Martin, Bedsted 
Jørgensen, Paul, Bovlund 
Knudsen, Andreas, Bedsted 
Knudsen, Martin, Bedsted 
Knudsen, Niels, Mårbæk 
Korsgaard, Mathias H., Terp 
Krusmarkt, Heinrich, Terp 
Kümmel, Madam, Bedsted 
Lange, Lorenz, Terp 
Lassen, C. 
Lohmann, Heine, Terp 
Lorenzen, Georg, Terp 
Lorenzen, Jes, Terp 
Lund, Anthoni, Bedsted 
Lydiksen, Lydik, Gærup 
Lydiksen, Christian 
Løbner, Eduard, Bedsted 
Løbner, Hans, Bedsted 
Madsen, Mads, Bedsted 
Madsen, Martin 



 1126 

Møller, Hans S., Visbjerg 
Møller, Hans, Bedsted 
Møller, Jens, Mårbæk 
Møller, Jep, Terp Mark 
Møller, Johannes, Terp 
Møller, S. P., Bedsted 
Møller, Thomas, Terp 
Nicolaisen, Asmus, Alslev 
Nielsen, Christian, Bedsted 
Nielsen, Hans, maler i Bedsted 
Nielsen, Peter, Arndrup 
Nørskov, Jørgen, Terp Mark 
Ottsen, Laust, Bedsted 

Paulsen, Hans, Terp 
Paulsen, Paul, Terp 
Petersen, Chr., bager i Bedsted 
Petersen, Christian, Terp 
Petersen, Cornelius, Bedsted 
Petersen, degn i Bedsted 
Petersen, Peter J., Bedsted 
Quitsau, Johan, Bedsted 
Schildt, Rasmus, Terp Mark 
Schrøder, Johan, Gravlund 
Steinvig, Anton, Bedsted 
Sølbeck, Christian, Bedsted 
Sølbeck, Thomas, Bedsted 

Søllingvrå, Hans Peter, Terp 
Søllingvrå, Jes 
Sørensen, Hans, Bedsted 
Sørensen, Jens, Bedsted 
Sørensen, Jes, Terp 
Sørensen, Johannes, Gravlund 
Sørensen, Søren, Arndrup 
Thomsen, Hans, Arndrup Mølle 
Thomsen, Julius, Hejsel 
Toft, H. H., Arndrup Mølle 
Toft, Jeppe, Arndrup 
Widding, Lorenz, Bovlund 

 
Kilde: 
• Martin Gubi, skrædder i Bedsted: Kassebog for årene 1907-11. Bogen er lånt 1998 af hans sønnesøn i Kolding, 

Martin Gubi. 
 

 

Petra og Asmus Hinrichsens hus, Sivkrovej 1 omkring 1929. Deres hund ses i 
indkørslen til højre. Her i dette hus boede i årene omkring århundredskiftet skrædder 
Martin Gubi med hans hustru og 8 børn. Efter hustruens død solgte Martin Gubi 
omkring 1910 huset til Hansine Knudsen, hvorefter han i stedet overtog 
ejendommen, Sivkrovej 2. I 1927 solgte Hansine Knudsen huset til Petra og Adde 
Hinrichsen. Vejen til højre havde Iver Gubi senere hen ret til at benytte for at kunne 
komme ind til sin mark bag ved huset. Billedet er taget fra Sivkrovej mod nord og er 
lånt af Petra Hinrichsen 1994.  

 
 
 
 

Mindevers over afdøde 
 

Fra gammel tid og frem til begyndelsen af 1900-tallet var det skik, at lave mindevers, når der var 
en, der døde i familien eller i nabolaget.  

Allerede på Nicolaj Brorsons tid lavede man mindevers eller hele digte om de afdøde. De tre 
brødre Brorson skrev fx hvert en mindedigt i anledning af Nicolaj Brorsons hustru, Anne Christine 
Brorsons død 7. juni 1721, og som blev udgivet i et lille skrift med titlen:  
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”Nicolai Brorsons sidste afsked med sin i livet højst elskede og i døden højst 

besørgede ægtehustru, den fordum hæderbårne, meget gudelige og dydsirede, 

nu salige matrone, Anne Christine Brorson”. 

 
Op gennem 1800-tallet fortsatte man skikken med at lave mindevers over afdøde personer. Det 

foregik ved at mindeversene blev skrevet på et stykke pap, formet som et hjerte og derefter fastgjort 
til bårebuketten eller kransen. Først i 1900-tallet efter 1. Verdenskrig menes skikken at ophøre. 

Nedenfor vises nogle eksempler på mindevers: 
 

1. 
 

Mindevers ved Johanne Cathrine Petersens begravelse. 
 
Så fandt i hvile ind, I matte lemmer, 
Og sjælen nåede sin længsels havn, 
Men O, hvor tung en sorg vort hjerte gjemmer, 
Hvor dybt må vi føle nu dit savn, 
Og derfor rinder nu vor stille tåre, 
Og sukke bryde frem af ængstet barm, 
O hustru, moder, søster, ved din båre, 
Vi takke dig, vor Kjærlighed, så varmt. 
Så stille rinder tåren, thi vort øje, 
I tro sig fører til den evig høje, 
Hos ham vi atter favne dig en gang, 
Når sukke vendes om til englesang 

 
   Juli 1869. Elise Cathrine Outzen. 
 

(Johanne Cathrine Petersen blev født 5. okt. 1819, død 26. juli 1869, datter af gårdmand i Mårbæk, 
Peter Jespersen (1779-1847) og Mette Bothilde Nicolajsen (1782-1834). Den 14. maj 1846 blev 
hun gift med gårdmand i Terp Vestermark, Peter Petersen (1820-1894). 
Mindeverset er skrevet af afdødes søster, Elise Cathrine Outzen (1814-1882), der 17. maj 1844 
blev gift med gårdmand i Øster Terp, Calle Peter Outzen (1820-1864). 

 
2. 

 
Mindevers over afdøde Iver Gubi. 

 
O I forældre kjære, 
Før var jeg Eders glæde, 
Nu sørger I og græder, 
Da jeg er vel forvaret. 
Den Sorg for mig medligger, 
Jeg Eder trøst tilskikker, 
Thi Dødens dag er frydefuld, 
For mig som ligger udi muld. 
 
Det er den lille ynglings stemme, 
Til faders, moders sjæl at komme, 
Om ham fra Himlen kunne sone, 
Og vise sig med livsens krone, 
Som han er given af Guds søn, 
Til evig, evig glæde skjøn. 

 
Bedsted d. 12. oktober 1900. Anne Sølbeck. 
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(Iver Gubi blev født 11. sept. 1899, søn af skrædder i Bedsted, Martin Hansen (1858-1922) 
og hustru Johanne Marie Lindholm (1863-1906). Drengen døde 1 år gammel 9. okt. 1900. 
Senere fik de dog atter en søn, som de gav navnet Iver.  
Mindeverset er skrevet af Anne Sølbeck, født Rossen 5. juli 1868, død 23. feb. 1908, datter 
af snedker i Bedsted Johannes Rossen (1815-1878) og Mette Marie Jensen (1837-1897). 
Hun blev 22. nov. 1892 gift med parcellist og skomager i Bedsted, Thomas L. Sølbeck 
(1865-1921). 
 

3. 
 

Mindevers over afdøde Markus Gubi. 
 

Hulde Fader, ømme Moder, 
Mit farvel jeg sender med, 
Elskte brødre kære søstre,  
I mig favne vist jeg ved,   
Fader, Moder, Søsken kjære, 
Græder nu vi for mig når, 
Her er jeg i Fryd og glæde, 
Ja her er så godt at være 

 
    Hanna Gustavson 
 

(Markus Gubi blev født 21. feb. 1896 og døde som 6 årig 31. maj 1902, søn af skrædder i 
Bedsted, Martin Gubi. Mindeverset blev skrevet på pap, formet som et hjerte af nabokonen 
Hanne Gustavson, født Lausen i Klovtoft 18. apr. 1846. Hun blev gift 17. dec. 1875 med 
Jonas Gustavson (1842-1912) og døde selv 30. sept. 1927). 

 
 

4. 
 

Mindevers over afdøde Niels Gubi. 
 

Farvel forældre, nu er jeg en engel, 
Jeg farer nu så frit i Jesu navn, 
Og ligt en lilje knækket på sin Stengel, 
Bliv hastigt revet ud af Eders favn, 
Men I mig atter skal gjenfinde 
Hvor ingen skilsmis mere må vinde 

 
    Maren Haugaard 
 

(Mindevers over endnu en afdød søn af skrædder Martin Gubi. Denne gang Niels Gubi, 
født 21. maj 1905, død knap 1 år gammel 28. apr. 1906.  
Mindeverset er skrevet af Maren Haugaard, født Frei 25. juni 1876, død 21. dec. 1950. Hun 
var gift 10. dec. 1897 med Asmus Chr. Haugaard (1864-1940). 

 
 

5. 
 

Minde over hensovede Johanne Marie Gubi, født Lindholm. 
 

Sørgende mand som tabte din mage 
Vend kun dit hjerte til Herren så blid; 
Han vil dig styrke, når sorger dig nager, 
Når du til ham vil fæste din lid. 
Står du end her med så mange tilbage, 
Elskede Børn, som vor Herre jo gav, 
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Har du end grund til at sukke og klage,  
Dog vær kun trøstig, thi Herren dem gav. 
 
Alle I kjære som står ved den kiste, 
Hvori nu hviler den afdødes støv, 
Kun vel skjønne det tungt er at miste 
Den, som så trofast har røgtet sit kald. 
Med moders omhu der aldrig svigter,  
I trofast kjærlighed hende vi så, 
Altid opfylde det kald og de pligter, 
En hustru og moder jo ligger på. 
 
Trøst det må være uden al ende, 
Når en familie henlever i fred,  
Stadig kan blikket til frelseren vende 
Uden at frygte for verdens fortræd, 
Alle I børn som nu sukker og græder 
For eders moder, som var eder kjær. 
Vil I de troendes vej nu betræde, 
for her at vinde jer Saligheds fred 

 
En kjærlig erindring af Jes Chr. Lindholm og hustru 

 
(Johanne Marie Gubi blev født Lindholm i Porslet 19. marts 1863, og død i Bedsted 27. maj 
1906. Hun var gift med skrædder i Bedsted, Martin Hansen Gubi (1858-1922). Se billede af 
hende side 1124.  
Mindeverset er skrevet af Jens Chr. Lindholm, der var bror til afdøde Johanne Marie Gubi.)  

 
Kilde og litteratur: 
• Bedsted sogn, tillægget side 5. Angående Mindeskriftet af de tre brødre Brorson. 
• Mindevers nr. 1 er lånt af Hans Brodersen, Løgumkloster. 
• Mindevers nr. 2-5 er lånt 2001 af Martin Gubi, Kolding. 
 
 
 
 
 

Pestilenselys 
 

I tidligere tid anvendtes pestilenselys ved begravelser. Udtrykket pestilenselys går helt tilbage til 
de tider, hvor der var pest. Den gang troede man på lysets beskyttende kraft overfor de efterlevende. 

Endnu den dag i dag kan man undertiden høre udtryk som “en værre pestilens”. 
 
Kilde: 
• Carl Viborg, præst i Bedsted: “Geographisk og Historisk Beskrivelse over Bedsted og tilliggende Sognebyer”.  

Artikel fra Bedsted Præstearkiv 65, H 1, 1754. Landsarkivet I Aabenraa. 
• Se også en omtale af brugen af pestilenselys, side 57. 
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Diplom udstedt på Trøjborg 10. marts 1347 
 

Ifølge præsterækken i kirkens våbenhus i Bedsted kendes navnene på 37 præster, som nu 
igennem 600 år tilsammen har haft deres virke ved kirken. 

Nogle præster kendes slet ikke, da der er enkelte huller i denne præsterække. Andre præster har 
man mange oplysninger om, i modsætning til nogle få af de ældste præster, hvor man faktisk kun 
kender dem alene ved deres fornavn.  

Dette gælder også præsten Hr. Jakob. Han kendes som præst i Bedsted 1347, da han dette år den 
10. marts fremtræder på tinge med nedennævnte diplom, hentet fra Danmarks Riges Breve og som 
opbevares i Rigsarkivet i København. 

Diplomet blev skrevet på latin, og i vor tid oversat og udgivet i bogform sammen med alle de 
øvrige diplomer.  

Hvorfor det netop er præsten i Bedsted, der er nævnt som brevviser i diplomet vides ikke, men 
han har åbenbart haft noget med klostret i Løgum at gøre. Måske har han ført klostrets 
kornregnskab, siden han på Trøjborg fremkommer med dokumentet, hvori der står, at klosteret i 
Løgum har fået lovning på penge i stedet for korn af 24 bønder i området. Disse bønder må vel 
regnes blandt dem, der er underlagt godset i Trøjborg. 

I diplomet står der følgende: 
 

Trøjborg den 10. marts 1347 
 

Hertug Valdemar 3. af Jylland erklærer, at 24 bønder på hertugens retterting har lovet 
herr Jakob, sognepræst i Bedsted, at betale 12 pund sterling som ”vilkår” for 4 læster 
byg, de skulle yde klostret i Løgum. 
 
Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med 
Gud. 
Alle såvel nulevende som fremtidige skal vide, at Jens Pedersen, Peder Terkelsen, Otto Lille, 
Tormod Kål, Thomas Pedersen, Riklev Jensen, Bonde Jensen, Jens Hyllesen, Steffen 
Eskilsen, Kristian Boelsen, Ivar Kallesen, Tydulv Lavesen, Jens Bosen, Tydulv Moltesen, 
Jens Gunnersen, Ubbe Bosen, Riklev Ærholm, Niels Boelsen, Per Ærlig, Jens Povlsen, Jens 
Terkelsen, Bonde Ivarsen, Jon Nielsen og Tyrger Nielsen i det Herrens år 1347 lørdagen næst 
før den søndag, på hvilken der synges Letare, personlig var til stede på Trøjborg i nærværelse 
af vor justitiar Vogn Nielsen og lovede nærværende brevviser, herr Jakob, sognepræst i 
Bedsted, 12 pund sterling som ”vilkår” for 4 mark byg, der nærmeste tingdag før den hellige 
jomfrus himmelfartsdag skulle betales til Løgum kloster. 
Givet under vort segl ovennævnte år, dag og sted med foran førte Vogn Nielsen som vidne. 

 
Kilde: 
• ”Danmarks Riges Breve 1344-1347”. Tredje række, bd. 2, nr. 332. Udgivet af Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab under ledelse af Franz Blatt. Udarbejdet af Adam Afzelius, Gustav Hermansen, C.A. Christensen. 
Munksgaards Forlag. 

Oplysninger: 
• Letare = 11. marts. 
• 12 pund sterling = 240 skilling = 16 mark sølv. 
• ”Vilkår”: Ordet er dansk, og blev benyttet som sådan i den originale latinske tekst. 
• Den Hellige Jomfrus Himmelfart = 15. august. 


