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Forsidebilledet 
 

viser familien Haugaard i haven på Vestergård omkring 1910. Siddende ved bordet ses 
gårdmand Peter Nicolaj Haugaard (1867-1934) og hustruen Henriette (1874-1957) med 
deres 5 børn: Fra venstre ses Peter (1903-1985), Andreas (1898-1970), Margrethe (1899-), 
Marie (1900-) og Henny (1905-). 
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Haugaard-slægten i Bedsted sogn 
 
 

Jens Andersen Haugaard blev født i Kolsnap, Nustrup sogn 25. maj 1800, som ældste søn af 
gårdmand Anders Jensen og Marine Hansdatter. I 1822 kom han til Øster Terp som tjenestekarl og 
var dermed den første af Haugaard-slægt, der bosatte sig i Bedsted sogn. 

 
4 år senere den 18. feb. 1826 blev han gift med Mariche Povelsen, født i Bedsted 27. sept. 1792, 

datter af smed og inderste Peder Nielsen Povelsen og Anne Marie Jesdatter i Bedsted. 
 
Hvor i Bedsted sogn de boede de første år af ægteskabet vides ikke, men 15. jan. 1856 

underskrev Jens Andersen Haugaard en købekontrakt, hvorved han blev ejer af Jacob Erichsens 
kådnersted, en 1/24 plov ejendom i Bedsted for en pris af 1.000 rigsbankdaler courant eller 533 
sletdaler og 32 f. 

 

 

Gården Haugaard ved Gabøl i Nustrup sogn omkring århundredskiftet. I 1700-
tallet lå gården med kro inde i Gabøl by, men blev omkring 1790 flyttet uden 
for byen ved vejen mod Vojens. Første gang man støder på navnet Haugaard 
er fra en boniteringssag fra 1790, hvor navnet da skrives "Havgaard". I 1799 
træffes ordet på et kort i sammensætningen "Haugaard-kroe". Det er også fra 
denne tid at navnet blev optaget som slægtsnavn. Ordet Haugaard er 
oprindelig et navneord og er en sønderjysk udlægning af havegård i 
betydningen "indhegnet skovparcel". Navnet kendes også fra Spandet sogn 
fra en markbog fra 1683 som haufuegaard om en havegård. Senere findes det 
igen i en udskiftningssag fra 1771, men mi skrevet havgaard, hvilket svarer 
helt til eksemplet i Gabøl, hvorfra slægtsnavnet stammer (Sønderjyske 
Stednavne). Billedet er hentet fra Steffen Steffensens bog om Nustrup Sogn 
fra 1971, side 145. 

 
Gården lå i byens vestlige bydel og fik først langt senere navnet "Vestergård". Allerede i 1709 

ved vi, at der her lå et kådnersted på 13 fag og hvor ejeren Nis Petersen i skatter skulle yde 6 
rigsdaler. I alt fandtes der 7 kådnere i Bedsted den gang, hver på 1/24 plov. Beboerne på Jens 
Andersen Haugaards nykøbte ejendom før ham var: 
 

Nis Petersen                     -1709- 
Peter Nissen  1732- 
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Nis Petersen  1762- 
Bodel Marie Hanses 1791- 
Christina Bossens 1798- 
Jacob Erichsen 1804- 
Jens Andersen Haugaard 1856- 

 

 

 
En yngre halvbror Jørgen Andersen Haugaard (1822-) fulgte senere efter til Bedsted sogn. Han 

'blev tjenestekarl hos gårdmand Peter Andersen og Anna Cathrine Outzen. I 1845 blev han gift med 
datteren Anna Christine (1824-1850). Hun døde allerede efter 5 års ægteskab, men nåede at sætte 4 
børn i verden. De døde alle mens de var helt små. Jørgen Andersen Haugaard flyttede herefter til 
Aabenraa, hvor han i 1854 fik udstedt borgerbrev som gæstgiver. Her giftede han sig igen med 
Cathrine (1832-), en datter af gårdmand Christian Mortensen og Cathrine Knudsen i Øster Løgum. 
Hvordan det senere gik dem vides ikke. 
 

De to halvbrødre var ud af en søskendeflok på 8. Deres far Anders Jensen var gårdmand i 
Kolsnap. Han var gift to gange. Første gang 31. jan.1800 med Marine Hansdatter, datter af 
selvejergårdmand og sognefoged Hans Erichsen (1737-1799) og Gyde Tjellesdatter (1733-1798) i 
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Rebbøl i Bjolderup sogn. Anden gang blev han gift 28. nov. 1818 med Anna Cathrine Jørgensdatter 
Lund (1791-1827). 
 

 

Vestergård omkring 1910. Her boede Henriette og Peter Nicolaj Haugaard. Ovre på den anden 
side af vejen, hvorfra billedet er taget, boede hans bror Asmus Haugaard. I 1935 solgtes gården 
til Verner Thomsen, der drev den til 1964, hvorefter den blev revet ned. Vestergård brændte i 
1970. I forgrunden ses de fleste af børnene fra de to brødre. 

 
 
Anders Jensen døde 64 år gammel i 1840. Han var søn af kromand, gårdmand og sognefoged i 

Gabøl Jens Andersen og Johanne Hübschmann. Hans gård, der var på 4 ottinger, var den største i 
byen. Som kromand havde Jens Andersen livsvarig koncession på kroeri, høkeri, ølbrygning og 
brænderi. Koncessionerne gik ud på, at kun Jens Andersen måtte forsyne kroen i Kleinbjerg, og at 
ingen andre kroer måtte oprettes. Til bryllupper i hele Nustrup sogn samt i Årup og Hjartbro måtte 
kun han levere øl og brændevin samt piber og tobak. 

 
Alligevel gik det galt for Jens Andersen i økonomisk henseende. Muligvis for store investeringer 

i den forholdsvis nye udflyttede kro i forbindelse med de dårlige tider omkring 1800 gjorde, at han 
måtte sælge gården på auktion i 1804 for at tilfredsstille kreditorerne. 
 

I 1815 døde Jens Andersen som en forarmet mand 68 år gammel. Hustruen Johanne 
Hübschmann døde i 1812. Hun var datter af degnen i Nustrup Jørgen Hübschmann (1687-1762) og 
Anna Maria Ludvigsdatter Hoyer (1710-1773). De var begge ud at gamle præsteslægter. 

 
Men tilbage til kådner Jens A. Haugaard i Bedsted. I 1840 købte han et inderstested, hvis jord 

blev tillagt kådnerstedet. Muligvis var det svigerforældrenes ejendom, da de omtrent samtidigt var 
flyttet fra sognet, hvorhen vides ikke. Udover at være kådner med et jordtilliggende på omkring 3 
ha, ernærede han sig som kniplingshandler. I 1871 var han kommet godt op i årene, alderen 
trykkede ham og det foranledigede han til sammen med sønnen Andreas at få indgået en 
overladelseskontrakt. (se side 154). 

Knap et år efter døde Jens A. Haugaard, den 24. jan. 1872 af alderdomssvaghed. Han blev 70 år. 
Hustruen Mariche Povelsen blev knap 84 år gammel, i det hun døde 29. juli 1876. Der var 4 børn i 
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ægteskabet, 2 piger, der som voksne flyttede fra sognet samt 2 drenge. Den yngste af disse døde 
som barn, mens den ældste, Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr. 1836, i 1861 overtog 
kådnerstedet efter forældrene. 

 
16. nov. 1861 blev han gift med Marie Nielsen Ravit, født 1. nov. 1837, datter af gårdmand i 

Arndrup, Rasmus Nielsen Ravit (1795-1851) og Magdalene Johnsen (1795-1875.). Den gård han 
drev i Arndrup, ejes i dag at Jes Møller. 

 

 

Andreas Jensen Haugaard, født 28. apr. 1836. Gift 16. nov. 1861 med Marie 
Nielsen Ravit, født 1. nov. 1837. Fra 1861 til 1894 var han rebslager og kådner 
på Vestergård. 

 
Andreas J. Haugaard og Marie Nielsen Ravit kendte hinanden fra skolen i Bedsted. Her var hans 

mors bror, Jes Povelsen lærer og degn. I 1876 blev Andreas J. Haugaards jord opmålt i forbindelse 
med den tyske jordbeskatningsreform. Arealet udgjorde 8,9 ha. I rapporten nævnes han tillige at 
være sejler, dvs. rebslager. Derudover var han i en årrække indtil sin død kommuneforstander. Han 
døde 58 år gammel 17. feb. 1894. Hustruen blev dog fortsat boende på gården. Den vestlige ende at 
stuehuset udgjorde hendes aftægtshus. Her døde hun i 1922, den 8. feb., i en alder af 85 år. 

 
I ægteskabet fødtes to sønner. Den sidste var Asmus Haugaard (1864-1940). Han blev i 1897 gift 

med Maren Frei (1876-1950), datter af smed i Bovlund, Martin Petersen Frei og Marie Thorsmark. 
Samtidigt overtog han gården, der lå overfor sin fødegård, af Kynde Madsen. Også den gård er i dag 
væk. På dette sted ligger nu Jens Møllers automobilværksted. I 1913 havde hans gård et 
jordtilliggende på 10,5 hektar, hvoraf de 3,25 ha lå i Øster Terp. Gårdens besætning bestod af 3 
køer, 1 kvie, 4 stk. ungkreaturer, 3 kalve, 3 svin og 2 grise. Værdien af jorden, besætningen samt 
bygninger vurderedes til 21.800 mark. 

 
Asmus Haugaard og Maren Frei havde 3 børn, pigerne Marie (1901-), Anne Marine (1904-) samt 

drengen Richard (1899-), der faldt som en af de 22 fra sognet i 1. Verdenskrig i Frankrig, den 27. 
juli 1918. Hans grav er ukendt. 
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"Asmus Haugaard, rebslager", står der på skiltet til venstre for døren. Den stråtækte 
gårdlænge lå ud til vejen efter Terp. Senere overtog Verner Thomsen gården. 
Foran gården ses et hestespand. Det er Asmus Haugaards fætter, Rasmus Schildt, 
Ginegård i Øster Terp, der er på besøg. Drengen til højre er Andreas J. Haugaard. 
Billedet er taget omkring 1912. 

 
 

Asmus Haugaards lillebror var Peter Nicolaj Haugaard (1867-1934). I årene 1888-91 var han 
tysk soldat og lå ved livgarden i Potsdam. Den 5. juni 1896 blev han gift med Henriette Caroline 
Høier (1874-1957), datter af skibskaptajn i Åstrup, Peter Høier (1852-1900) og Margrethe Ebsen 
(1857-1907). Samtidigt hermed overtog han fødegården og i overtagelseskontrakten mellem mor og 
søn fremgik det, at Peter N. Haugaard skulle udrede 1.500 mark til sin bror som sin andel af arven. 
Gårdens værdi blev sat til 4.100 mark og de resterende 2.600 mark blev stående i gården som sin 
andel og arv fra forældrene. Til gengæld forpligtede Peter Haugaard sig så også til at forsørge sin 
mor resten at sine dage. Hun døde i 1922, hvorefter han begærede aftægten slettet. 

 

   

Peter Nicolaj Haugaard, født 17. juli 1867, død 13. dec. 1934. Den 5. juni 
1896 blev han gift med Henriette Caroline Høier, født i Åstrup 19. feb. 1874, 
død 27. okt. 1957. Han var gårdmand på Vestergård fra 1896 til sin død i 
1934. 
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I de følgende årtier forøgede Peter N. Haugaard støt gårdens jordtilliggender fra de oprindelige 
8,9 ha til omkring 25 ha ved hans død i 1934. I 1930 blev ejendommen vurderet: 

 

Ejendomsskyld: 28.000 kr. 
Maskiner og besætning: 6.000 kr. 

 
Peter Nic. Haugaard havde flere tillidserhverv. I en årrække før 1920 var han således 

kirkeældste. Fra 1920 medlem at Bedsted sogns menighedsråd, og fra 1924 kasserer, regnskabsfører 
og kirkeværge for samme. Han virkede også som folkeregisterfører i sognet, et hverv der efter 1920 
blev overtaget af sognefogeden i Øster Terp. I et par perioder var han medlem at Bedsted sogneråd. 
Han døde 13. dec. 1934 i en alder at 67 år. Nogle år senere flyttede hustruen Henriette på aftægt hos 
sønnen. Hun blev 81 år gammel og døde af asiatisk influenza 27. okt. 1957. Som en at de første fik 
hun i 1955 installeret et tv-apparat. 

 

 

 
Vestergårds jorde blev gennem mange år forpagtet af sønnen Andreas Haugaard, mens stuehuset 

blev lejet ud. Gardens endelige kom i 1969-70, da der i foråret 1969 blev foretaget en omfattende 
jordfordeling, hvori også Vestergårds jord indgik. Peter Haugaard overtog ca. 4,5 ha, Carl 
Damgaard ca. 4,5 ha, Mads Friis 4,2 ha, Hans Jessen Hansen ca. 1,4 ha, Caroline Møller i Terp ca. 
5,8 ha, samt Thomas Møller, Øster Terp, der overtog ca. 2,6 ha. 

Den 29. juli 1970 brændte Vestergård. Den stod dog på dette tidspunkt ubeboet hen og var 
efterhånden også meget forfalden. Ifølge brandforsikringspolicen udgjorde beboelsesbygningen 710 
m³, avlsbygningerne 2.463 m³. 
 
I Henriette og Peter Nic. Haugaards ægteskab fødtes 5 børn: 
 
1.  Andreas Jensen Haugaard, født 22. jan. 1898. Han overtog i 1928 en gård i den anden ende af 

byen. (Se side 119) 
2.  Margrethe, født 24. maj 1899. Hun blev gift 25. juni 1926 med Johannes Enemark (1898-1955). 

De overtog i 1926 en nyopført gård neden for Bedsted Bjerg med navnet "Nygård". (Se mere 
side 118). 

3.  Marie, født 14. juli 1900. Hun blev gift med Chresten Sommer Jensen (1895-1956). De bosatte 
sig i København. 

4.  Peter Emil Haugaard, født 12. nov. 1903. Han blev uddannet som lærer fra Tønder Seminarium 
i 1925. I 1927 udnævnt til førstelærer i Arnum. I 1963 blev han skoleinspektør ved samme 
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skole. Han blev gift 13. sept. 1935 med Marie Mathiesen (1912-1984), datter af gårdmand i 
Vilstrup, Hans Peter Mathiesen og Emma Petersen. I 1972 tog Peter Haugaard sin afsked, 
hvorefter han med sin hustru bosatte sig i Årøsund. Den 2. okt. 1985 blev han dræbt ved en 
bilulykke. I ægteskabet fødtes 6 børn: Gunnar (1937-), Grethe (1939-), Rita (1940-), Hans Peter 
(1942-), Helge (1944-) og Kirsten (1946-). 

5.  Henny, født 16. okt. 1905. Hun blev gift 15. maj 1937 med korrespondent, Jens Peter Sommer 
Jensen (1903-). De bosatte sig i København. Han var søn af gårdmand, Niels Jensen ved 
Randers. I ægteskabet fødtes 2 drenge: Erik (1940-) og Helge (1944-). 

 

 

Foran stuehuset på Vestergård omkring 1915. I havelågen ses fra venstre: Margrethe, 
Marie, Henny og Peter. På taget ses deres storebror Andreas, mens deres mor 
Henriette kigger ud af kvistvinduet. 

 

 

Maleri af Vestergård som tømrer Hans Jepsen malede det i 1935. Foran 
hovedlængen ses vejen, der mod venstre fører til Øster Terp. Den modsatte 
vej fører mod øst og ender ca. 50 meter fremme ved vejkrydset Haderslevvej 
og Sivkrovej. 

 
Kilde: 
• Henning Haugaard: "Slægtsbog tilegnet de 4 søskende efter Astrid E. Rossen og Andreas J. Haugaard i 

Bedsted Lø". 1975. 
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• Løgumkloster Retsarkiv: Bedsted Grundakter: Peter N. Haugaard, bd. 2, bl. 15. Asmus Haugaard: bd. 1, 
bl. 29. Landsarkivet. 

• Sønder Rangstrup Herred: Skyld- og Panteprotokol, fol. 328, side 2. Angående ejerne på Vestergård. 
• Aabenraa Amts Retsarkiv: Bibog BB 1871-73, nr. 1015, side 636. Købekontrakt mellem Andreas J. 

Haugaard som sælger og fattigforstanderne i Bedsted som købere. 1872. Landsarkivet i Aabenraa. 
• Bedsted Præstearkiv: H 10. 1872-1921. Et mellemværende mellem Asmus Haugaard i Bedsted og kirken. 

Landsarkivet. 
 
 
 

Østergårds ejere og deres slægtsforhold 
 
Hans Petersen. 16.. - ca. 1705 
Han ses som ejer af gården i 1705. Afgifterne er da på 29 rigsdaler 35 mark og 9 skilling. Hustruen 
kendes ikke. Højst sandsynligt blev en datter af Hans Petersen gift med gårdens næste ejer. 
 
Hans Christensen. ca. 1705 - ca. 1730 
Han blev gift 1705 med Maren Hansdatter, der sandsynligvis er datter af den foregående ejer, Hans 
Petersen. Han overtog gården omkring 1705. I 1709 nævnes gården i jordbogen at være bygget for 
længe siden. Den bestod da af 25 fag stuehus, stald og lo samt 4 fag bulhus i dårlig stand. Udsæden 
var på 8 tønder rug, 6 skæpper havre, 4 skæpper byg og 2 tønder boghvede, Besætningen opgives til 
2 heste, 6 køer, 1 kirkeko, 2 ungkreaturer, 4 kalve, 2 stude, 4 får og 3 svin. 
 
Børn: 
1.  Hans (1708-). 
2.  Inger (1709-1734). Gift 1730 med skomager i Bedsted, Morten Christensen, 
3.  Kirsten (1711-1772). Gift med gårdmand i Nørre Løgum, Jacob Thomsen. 
4.  Maren (1714-). 
5.  Valdborg (1715-). Gift 1742 med Søren Jørgensen Møller, der overtog svigerfaderens gård. 
 
Hans Hansen. ca. 1730 - ca. 1745 
Han blev født 1708, søn af den foregående ejer, Hans Christensen. Han står i 1730 opført som ejer 
af gården, men må i 1743 enten være død eller have overdraget gården til sin søsters mand, Søren 
Jørgensen Møller. 
 
Søren Jørgensen Møller. 1743 - 1781 
Han blev født i Skødsholt, Tyrstrup sogn i 1706, søn af Jørgen Christensen og Lena Sørensdatter. 
Død i Bedsted 75 år gammel den 11. juli 1781. Gift i Bedsted 17. okt. 1743 med Valdborg 
Hansdatter, født 1715 og død 1. maj 1755, datter af den tidligere ejer, Hans Christensen og Maren 
Hansdatter. 
Søren J. Møller fik skøde på gården 4. marts 1743. I skatter og afgifter ydede han i 1776 i alt 27 
rigsdaler, i kontribution 10 rigsdaler og resten i pligt. Ved folketællingen i 1769 opgives husstanden 
til 10 personer. Søren J. Møller var da enkemand, dertil 2 sønner og 3 døtre, 2 karle (25 år og 36 år), 
1 tjenestepige (26 år) samt 1 tjenestedreng på 9 år. 
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Børn: 
1.  Hans Sørensen Møller (1744-). Gift 1781 med Christine Benedicte Ratenburg. Han overtog 

gården efter sin far. 
2.  Jørgen (1746-). Død før 1781. 
3.  Maren (1747-). Gift med Peder Dahl fra Skjoldborg. 
4.  Christen (1750-). 
5.  Johannes (1752-). 
6.  Lena (1754-1785). Gift 1778 med gårdmand i Bedsted, Johannes Clausen. 
 
Hans Sørensen Møller. 1781 - 1805 
Han blev født i Bedsted 1744, søn af gårdmand, Søren J. Møller og Valdborg Hansdatter. Gift i 
Bedsted 23. juni 1781 med Christine Benedicte Ratenburg, født i Bedsted og døbt 19. aug. 1759, 
død 15. apr. 1803, datter af gårdmand i Bedsted, Johannes Ratenburg (1728-1806) og Bodil 
Nicolajdatter (1724-1814). 
I 1781 overtog han gården efter sine forældre og havde den til sin død omkring 1800. 
 
Børn: 
1.  Søren Møller (1782-1788). 
2.  Botilla Marie (1782-1785). 
3.  Mette Cathrine (1785-). Gift i Bedsted 1803 med Christen Hansen. 
4.  Valborg (1785-). Gift i Bedsted 1807 med gårdmand i Øster Terp, Thomas Hansen. Fra dette 

ægteskab stammer slægten Møller i Terp. 
5.  Søren Møller (1790-). Gift med Gyde Marie Johansen fra Tinglev. De overtog gården efter hans 

forældre. 
 
Søren Møller. 1805 - 1861 
Han blev født i Bedsted 13. apr. 1790, søn at gårdmand, Hans Sørensen Møller og Christine 
Benedicte Ratenburg. Død i Bedsted 25. juni 1864. Gift 10. nov. 1810 med Gyde Marie Johansen, 
født i Tinglev, datter af degnen, Hans Peter Johansen og Anna Pedersdatter. Hun døde 6. juli 1842. 
Søren Møller var kun 15 år gammel, da han i 1805 stod som ejer af gården efter sine afdøde 
forældre, men muligvis har han haft sig en formynder eller bestyrer i de første år. Gården nævnes 
som en 5/8 plov gård med en dalersætning på 27 rigsdaler. Endvidere ses, at Søren Møller frasolgte 
nogle små jordparceller til Jens A. Haugaard, pastoratet, degnen samt til svigersønnen, Hagen 
Iversen Jessen. 
 
Børn: 
1.  Christine Benedicte (1811-1856). Gift i Hellevad 1847 med gårdmand i Svejlund, Jens 

Esbensen Kjær (1807-). Deres søn, Christen Benedictsen Kjær (1856-) startede i 1896 
udgivelsen af "Kristeligt Dagblad". 

2.  Hans Sørensen (1813-1884). Gift 1844 med enken, Mette Cathrine Carstensen (1815-1881). 
Ved giftermålet blev han derved ejer af hendes gård, bd. 1, bl. 6. Gården ejes i dag af Edle og 
Laurits Holm. 

3.  Anna (1815-1870). Gift 1852 i Bedsted med Hagen Iversen Jessen (1811-1878). Ved denne 
lejlighed frastykkedes på Bedsted Bjerg et jordstykke. "Smallyk" på 5.6330 ha til oprettelse af et 
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kådnersted for en pris af 240 rigsdaler rigsmønt, dateret 28. okt. 1857. Ejendommen, Bjergvej 
19, bebos i dag af fru Klosz. 

4.  Abigael (1817-1883). Gift i Bedsted 1855 med grynmøller i Ravsted, Jens Christian Hansen 
(1823-1906). 

5.  Hans Peter (1819-). 
6.  Botilla Marie (1822-1885). Gift i Bedsted 1856 med gårdmand og postbud i Mårbæk, Peter 

Petersen Gram (1833-1906). 
7.  Mette Cathrine (1824-1824). 
8.  Mette Cathrine (1825-1860). Gift i Bedsted 1859 med selvinderste og kniplingshandler i Øster 

Terp Peter Rosenberg (1824-). 
9.  Johan Peter Møller (1828-). Gift 1857 med Marie Jepsen. De overtog gården efter hans forældre 

i 1861. 
10. Marie Anne (1831-1834). 
 
Johan Peter Møller.  1861 - 1902 
Han blev født i Bedsted 15. juli 1828, søn af gårdmand, Søren Møller og Gyde Marie Johansen. 
Han døde 10. jan. 1899. Gift 6. maj 1857 med Marie Jepsen. fadt 14. jan. 1830, død 26. feb. 1922, 
datter af gårdmand i Alslev, Nis Jepsen (1794-) og Karen Toft (1801-). 
Johan Peter Møller overtog gården efter sin far i 1861, hvilket fremgår af den udfærdigede kontrakt, 
der blev underskrevet 15. apr. 1861 (Se side 133). Året før, 12. sept. 1860 ses det i skyld- og 
panteprotokollen, at Johan Peter Møller og Mathias Jacobsgaard i Bedsted indgik en kontrakt om et 
lån på 640 rigsdaler til Søren Møller samt jordbytning. Handlen og lånet skal uden tvivl ses i 
relation til arvedelingen og overtagelsen af gården. 
 

   

 
Men hvor lå deres gård? På kortet side 42 fra 1854 ses, at der vest for Didde Grodon 1å en 5-længet 
gård. På kortet fra 1876 er den opgivet, da den ikke har selvstændigt matrikelnummer. Det er derfor 
nærliggende at tro, at Johan Peter Møllers gård er udflyttet herfra. For sammenligningens skyld skal 
nævnes, at også Georg Knudsens gård på Bedsted Bjerg omtrent samtidigt blev udflyttet fra det 
sted, hvor Kornelius Nissen i dag bor. 
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I 1863 opførtes den nye gård, som blev 4-længet. Efter et kort beregnet til at skulle have været 740 
m² husrum. Efter sigende skal alt tømmerarbejdet være udført af solidt egetræ. 
I 1878 bliver byens jord målt op i forbindelse med den tyske måde at beregne jordskat på. Johan 
Peter Møllers jord udgjorde da 32 dele med tilsammen 69,0439 ha med et skyldudbytte på 293 
thaler og 24 mark. Den årlige grundskat blev sat til 83 mark og 60 skilling. 

 

 

Johan Peter Møllers jordtilliggende (det skraverede/ grønne område) i 
1876: 69,0439 ha. Indtegnet på et kort over Bedsted ejerlav i 1910. På 
den indsatte skitse ses Johan Peter Møllers 4-længede gård fra 1863, 
forstørret efter matrikelkort over Bedsted: Kortblad 8, 1: 2000 fra 
1876.  

 
 

I 1899 døde Johan Peter Møller. Der var ingen af børnene, der var rede til at overtage gården. 
Enden på det hele blev derfor, at enken Marie Møller i 1902 solgte gården med al jord, på nær et 
lille stykke jord oppe ved byen, hvor hun lod et aftægtshus (Bjergvej 3) opføre. Det kostede 
omkring 5.000 mark. Huset ejes i dag af Lilly og Hans Thomsen. 
 
Børn: 
1.  Søren Peter Møller (1858-1922). Ugift. Flyttede i 1902 sammen med søsteren Caroline og sin 

mor på aftægt i huset Bjergvej 3. 
2.  Nis Jepsen (1860-1898). Egentlig var det meningen at han skulle have overtaget gården efter 

forældrene, men han døde 38 år gammel af blodforgiftning. Han fik en rift ved munden, hvori 
der kom betændelse. Otte dage senere døde han. 

3.  Caroline Møller (1861-1936). Ugift. Hun flyttede i 1902 med sin bror og sin mor på aftægt. Hun 
passede og plejede sin mor på hendes gamle dage. Ved Andreas J. Haugaards dåb 30. jan. 1898 
stod hun fadder. Hun skænkede ham en sølvske, hvori der var indgraveret et "C. M." 

4.  Gyde Marie (1863-1880). Døde at tuberkulose. 
5.  Christine Cathrine (1866-1932). Gift i Bedsted 1888 med gårdmand i Arndrup, Christian 

Paulsen Jepsen (1862-1936). 
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6.  Hans Sørensen Møller (1868-1956). Da broderen Nis i 1898 døde fik han tilbudet om at 
overtage forældrenes gård i Bedsted, som nu havde været slægtsgård i flere generationer. Men 
da han i 1892 var blevet gift med Kirstine Petrea Hansen Kjær (1870-1955) og samtidigt havde 
overtaget en gård i Holm i Ravsted sogn ønskede han ikke at flytte tilbage til Bedsted. 
I deres ægteskab fødtes 4 børn, hvoraf den yngste Johan (1900-) grundlagde korn- og 
foderstoffirmaet "J. B. Møller”. I dag drives firmaet videre ved hans søn Egon Møller. 

7.  Anne Margrethe (1870-). Gift i Bedsted 1896 med Heinrich Tychsen Jørgensen (1865-)- 
8.  Hanne Abigael (1872-1881) 
9.  Johan Christian (1875-1881). Han var det 3. dødsoffer blandt sine søskende inden for et år. 
10. Martin Jessen (1877-1886). 
 
 
Hans Paulsen Enemark. 1902 - 1928 
Han blev født i Gammelskov i Agerskov sogn 23. apr. 1870, død i Bedsted 16. nov. 1933, søn af 
gårdmand i Gammelskov, Johannes Enemark (-1870) og Maren Bøtger. Gift i Egvad kirke med 
Andrea Haugaard, født 9. feb. 1873, død i Rødekro 4. juli 1956, datter at gårdmand i Egvad, Nis 
Madsen Haugaard og Marie Christine Andersen. 
Omkring årsskiftet 1918-19 brændte Hans Paulsen Enemarks gård næsten helt ned til grunden. I 
stedet for at genopbygge gården købte han nabogarden på den anden side af toften mod vest (Bd. 2, 
bl. 58) af Heinrich Westphalen, Neumünster, med overtagelse 6. maj. Prisen for bygningerne samt 
dertil hørende levende som døde ting og inventar var 160.000 mark. 
Gården, som nu blev kaldt Vestergård, havde gennem hele 1800-tallet været i slægten Ratenburgs 
eje. Den sidste i rækken, Thomas Hansen Ratenburg gik i 1897 fallit. Gården havde da 77,0875 ha.  

 

 

Hans Paulsen Enemark i sit 1-spands køretøj foran stuehusets 
sydvendte hoveddør. Billedet er fra omkring 1905 og er lånt af Anne 
Kunsemüller, Gråsten. 

 
Han delte nu gården i to dele. Den ene med 16,8530 ha beholdt han selv og lod til dette 
jordtilliggende en mindre gård opføre mellem Didde Grodons og Hans Tofts ejendomme. I dag bor 
Kay Filskov på gården (Bd. 1, bl. 10), der i dag er omdannet til en mindre fabrik. Den anden halvdel 
med ca. 52 ha blev købt af Julius Brodersen fra Øster Terp. Han solgte den dog allerede få år senere 
i 1901 og drog i stedet med familien til Amerika.  

 



 115 

 

Hans Paulsen Enemarks jordtilliggende i 1919 før han begyndte at sælge fra. 
Det skraverede område udgjorde 107,94 ha. Efter flere frastykninger til bl.a. 
Anthoni Lund og til sønnen Johannes havde gården i 1926 herefter 52,9268 
hektar. 

 
 

 

Billede fra genopbygningen af Østergård. Anden etape var svinestald-længen, 
der her ses færdig i 1922, hvilket stadig fremgår af cifrene på kvisten. Hans 
Paulsen Enemark ses foran bygningen. Billedet er spejlvendt. 

 
Efter ham var gården til ca. 1910 i Johannes Johannsens besiddelse. Han var præstesøn fra Uge. 
Omkring 1910 blev han valgt til kommuneforstander i Bedsted. Derfor opgav han nu landbruget, 
flyttede ind i byen, hvor han overtog kroen. Han var nu både kromand, stationsforstander og 
kommuneforstander. Han var gift med Petrea, en krodatter fra Roost. 
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Fra1910 var den, som før nævnt, ejet af H. Westphalen. Han drev den ikke selv, men bortforpagtede 
den til Anthoni Lund, der stammede fra Alslevkro. 
Da Hans Paulsen Enemark i 1919 købte garden overtog Anthoni Lund i stedet for en mindre 
ejendom ved siden af, af landmand August Bøttner, men tog 17,9816 ha fra den forpagtede gård 
med sig til det nye sted. Endnu på denne ejendoms sydfacade står årstallet "1919". I dag bebos den 
lille ejendom af Nicoline, en enke efter Niels Madsen samt Margrethe Hansen. 

 

 

Familien Paulsen Enemark omkring 1915. Siddende i midten ses Hans Paulsen 
Enemark og hustruen Andrea omgivet af deres 5 børn. Disse er fra venstre: 
Didde, Peter, Johannes, Anne og Maren. Billedet er lånt af Anne Kunsemüller, 
født Enemark i Gråsten. 

 
Arealmæssigt var der nu kun 21,4445 ha tilbage til Hans Paulsen Enemark fra den førhen så store 
gård. Hans samlede jordtilliggende fra de to gårde udgjorde nu herefter 89,9626 ha. Kun et halvt års 
tid boede familien Paulsen Enemark på den nye gård. I august måned 1919 brændte også denne 
gård. 
I stedet for at genopbygge Vestergård, besluttede han at genopføre den første, Østergård, som den 
nu blev kaldt, og for at skaffe penge til veje solgte han yderligere 11,27 ha jord fra. 
I 1920 var Sønderjylland atter blevet dansk, hvilket betød en svær omstillingstid for mange 
sønderjyske bønder. Dertil kom for Hans Paulsen Enemark de to brande, der satte ham Økonomisk 
tilbage. Om brandene blev der i øvrigt sagt, at det var hans egen stalddreng, der havde påsat 
branden. 
Gården skulle genopbygges. Første etape var kostaldlængen. Dens sydlige ende omdannedes og 
indrettedes som et midlertidigt stuehus. Midt på den sydlige gavl opførtes en veranda. I 1922 
byggedes svinestalden, hvilket endnu fremgår af årstallet på bygningens sydside. Til sidst opførtes 
østlængen, hestestald og maskinhus, der fortrinsvis blev opført af mursten fra den tidligere gård. 
Senere var det Hans Paulsen Enemarks mening at opføre et nyt stuehus, fritliggende ligesom 
hestestalden som en sydlig længe. Man nåede dog kun at få soklen afmærket inden Hans Paulsen 
Enemark måtte meddele, at han var gået fallit. 

 
Allerede i 1926 må det have stået dårligt til. En opgørelse fra okt. 1926 i forbindelse med en 
tvangsauktion, der dog i første omgang blev afværget, viste at Hans Paulsen Enemark havde 4 
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heste, 12 køer, 23 stk. ungsvin, 29 stk. ungkreaturer, 1 selvbinder, 1 tærskeværk, 1 vindmølle, 1 
radsåmaskine, 1 rivemaskine samt plove, harver m.v., alt sammen vurderet til 75.000 kr. Samtidigt 
frastykkede han i alt godt 25 ha til sønnen, Johannes Enemark til oprettelse at en ny gård. Den ejes i 
dag at Benny Erichsen. 
 

 

Gården som den så ud i 1928 da den blev overtaget at Andreas Haugaard. Midt i billedet ses 
vindmøllen, der blev fjernet i midten at 1930-erne. 

 
Børn: 
1.  Johannes Enemark, født i Bovlund 7. okt. 1898. Gift 25. juni 1926 med Margrethe Haugaard, 

født i Bedsted 24. maj 1899, datter at gårdmand Peter Nic. Haugaard og Henriette Høier. 
I 1926 udstykkedes fra forældrenes gård parcellerne 17-21 og 26 fra kortblad 8 med i alt 
25,7697 ha (dalersætning: 124.62 thaler). Denne nyoprettede ejendom fik navnet "Nygård" og 
blev opført på parcel nr. 26 neden for Bedsted Bjerg. 
I 1955 den 10, feb. døde Johannes Enemark. I et par år drev enken ved hjælp af en bestyrer 
gården videre. Fra 1957-62 var gården forpagtet af Anton Have. I 1962 solgtes den til Knud 
Erichsen (-1985). I dag drives den videre ved hans søn Benny Erichsen. 

 I 1957 flyttede Margrethe Enemark ind i et nyopført parcelhus i Bedsted, Sivkrovej 27. 
2.  Maren, født 14. apr. 1902. Gift omkring 1926 med Niels Ladegaard Andersen, Hynding, 

Ravsted sogn. Hun blev kort tid efter angrebet af tuberkulose. Kom sammen med datteren Mary 
(1927-) tilbage til gården for at blive plejet. Her døde Maren 13. feb. 1928. 14 dage senere døde 
hendes lille datter, Hanne. De boede på loftet i det lille kammer, hvor der senere blev indrettet et 
dueslag. 

3.  Kjestine (Didde), født 10. marts 1905. Hun bosatte sig i Gråsten. 
4.  Anne, født 5. juni 1909. Gift med Heinrich Kunsemüller. De bosatte sig i Harzen, men da hun i 

1950-erne blev enke flyttede hun til Gråsten med sine 2 børn. 
5.  Peter Enemark, født 6. juli 1911. Gift med en datter af præsten i Bedsted Jørgen Høher. De 

bosatte sig i Ravsted, hvor han var gårdmand på "Kurgård". Her døde han ved en traktorulykke 
2. sept. 1959. 

 
 
Andreas Jensen Haugaard. 1928 - 1961 
Han blev født i Bedsted 22. jan. 1898, søn af gårdmand i Bedsted, Peter Nicolaj Haugaard og 
Henriette Caroline Høier (Se side 107-). Gift i Agerskov kirke 18. okt. 1929 med Astrid Elisabeth 
Rossen, født i Hejls 29. juli 1901, datter af sognepræst i Agerskov, Hans Peter Lauritz Rossen og 
Maria Severine Blach. 
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Andreas J. Haugaard overtog gården ved en tvangsauktion 21. juni 1928, ved at være højstbydende 
med 59.700 kr. Ved overtagelsen var gårdens areal 52,9268 ha, (Se auktionsbogsrapporten side 
135). 
Året efter i 1929 blev han gift med Astrid Rossen fra Agerskov. Samme år opførtes et nyt stuehus, 
omtrent samme sted som Hans Paulsen Enemark havde påtænkt at opføre et. Der blev holdt 
rejsegilde 11. juni 1929. Prisen for hele bygningen, hvis grundareal var 185 m², inklusive 
centralvarmeanlægget, blev 12.500 kr. 
Gårdens ejendomsskyld var ved overtagelsen 45.000 kr., hvoraf alene grundskylden var 26.000 kr. 
Besætningen var på 4 heste, 13 malkekøer, 1 tyr, 20 stk. ungkvæg, 11 små kalve, 8 fedesvin, 3 
grisesøer og 7 gylter. I 1943 opgives besætningen ifølge bogen om danske landmænd og deres 
indsats, at være på 6 heste, 16 køer, 34 stk. ungkvæg og 100 svin. 
 

   

 
 

 

Rejsningen af stuehuset 11.juni 1929. Prisen for hele bygningen med 
grundarealet 185 m² samt centralvarmeanlægget var 12.500 kr. Billedet er 
taget fra gårdspladsen mod syd. 

 

Det var ellers de værst tænkelige forhold, hvorunder Andreas J. Haugaard startede som selvstændig. 
Først købet af gården, så bygningen af et stort nyt stuehus og dernæst kriseårene i 1930-erne, der 
toppede omkring 1933. Et par gange var gården atter ved at komme på tvangsauktion, som han dog 
lige i sidste øjeblik fik afværget. Pengeinstitutterne nægtede at låne ham penge, hvilket bevirkede, 
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at han længe sad hårdt i det. End ikke et frimærke til et brev havde han, så han kunne bede om 
henstand.  
 

 

Andreas Haugaard måtte som så mange andre i tysk tid gøre den tyske 
militærtjeneste med. Han blev indkaldt til garden i Berlin 29. nov. 1916, hvor 
han blev uddannet som maskingeværskytte ved infanteri-regimentet i Pätz og 
Wünsdorf. Fra 1. maj 1918 blev han overført til panservognskompagniet. Han 
deltog i 1. Verdenskrig fra 27. aug. 1918 til 11. nov. 1918. I perioden 9. sept. 
til 10. okt. var han med ved fronten i Artois i Frankrig som stillingsskytte. På 
billedet ses Andreas Haugaard i gardens gallauniform med pikkelhue. 

 
 

 

Gården set fra syd omkring midten at 1930-erne. Over stuehuset ses vindmøllen, 
som kort efter blev revet ned efter at elektriciteten havde overtaget magten som 
energikilde. 

 
Det var virkelig dårlige tider for landbruget, f. eks. kostede et slagterisvin det samme som en 
pattegris. En sådan start var lige ved at knække hans mod. Krisen tog tid at komme sig efter, ja 
faktisk var Andreas Haugaard mærket af krisen alle sine dage. I følge hans egne notater leverede 
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han i 1930 154 slagterisvin for i alt 12,928 kr. samt 19 stude, 3 kvier, 1 kalv og 4 køer for i alt 6.745 
kr. Derefter gik det ned ad bakke. De følgende år noterer han: Leveret 64 slagterisvin i 1931, 42 
svin i 1932. 62 svin i 1933, ca. 30 svin i 1934. 
 

 

Andreas Haugaard i sine yngre dage med sit hestespand i færd med at pløje. Omkring 1950 
blev hestene erstattet af traktoren, den grå Massy Ferguson, der var med til at ændre 
landbrugsarbejdet totalt. 

 
Med hensyn til gårdens udseende sker der kun få ændringer i de første år. Det gamle interimistiske 
stuehus i kostald-længens sydende blev efter bygningen af det nye stuehus omdannet til kostald og 
roekammer ligesom også øst-muren blev flyttet ca. 1 ½ meter længere ud. Verandaen blev også 
fjernet og loftskammeret i kostaldens sydgavl, hvor Maren Enemark i 1928 døde af tuberkulose 
blev nu anvendt som dueslag.  
 

 

Andreas Haugaard i færd med at køre gylle (ejle) ud. Hvor billedet er taget 
vides ikke. Også cyklisten er ukendt. 

 
Oprindelig var der intet toilet indbygget i det nye stuehus. Det fandtes i hestestaldlængen ved 
maskinhuset. Det blev nu flyttet til hjørnet mellem hønsehuset og brændeskuret for først nogle år 
senere at blive flyttet ind i stuehusets sydøstlige hjørne, hvor det optog en del af børneværelset. 
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Kortet viser al den jord Andreas Haugaard drev gennem 1940-erne og 1950-erne. 
Foruden sit eget jordtilliggende (det vandret skraverede) på 51,4813 ha ses også den 
forpagtede jord fra Vestergård (det lodret skraverede) på knap 25 ha. Den 1. apr. 1969 
blev Vestergård nedlagt som landbrugsejendom og jorden solgt fra. Til højre den 
indsatte skitse af gårdens grundplan, som den så ud i 1950-erne. 

 
Omkring 1935 blev møllen revet ned. Den blev efter at elektriciteten havde holdt sit indtog i sognet 
nu ikke længere taget i brug. I 1954 hæves hestestaldlængens trempel med en meter, så bygningens 
højde stort set herefter var i niveau med de øvrige tre længer. Endvidere forlængedes bygningen 
mod nord med en stor port samt et jordfag. 

 

 

Luftfoto af Andreas Haugaards gård fra begyndelsen af 1950-erne. Se gårdens grundplan 
på forrige side. Billedet er taget af Sylvest Jensen, Hillerød. 
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I Andreas Haugaards tid som gårdejer sker der en kraftig omlægning af måden hvorpå 
landbrugsarbejdet bliver udført på: Mekaniseringen. En gård af denne størrelse havde brug for 
mindst 2 karle samt 1 tjenestepige i huset, foruden familien selv. Dette mønster ændredes 
efterhånden som arbejdskraften blev dyrere eller den fandt arbejde i byerne. Maskinerne overtog i 
stedet lidt efter lidt medhjælpernes arbejdskraft, så gårdene efterhånden alene blev drevet ved 
familiens egen hjælp. 

 
Den første traktor kom til gården omkring 1948. Del var en Fordson Major med jernhjul. Den var 
stor og klodset og blev da også kort tid efter erstattet af den langt smidigere Ferguson. Den 
udspillede heste-trækkraften på forbløffende kort tid. Den trak selvbinderen uden at blive træt, 
ligesom også et tærskeværk fungerede glimrende med en Ferguson som drivkraft. I midten af 1950-
erne brændte traktoren ved tærskningen på grund af de gnister, der kom fra udstødningsrøret og som 
antændte de avner, der lagde sig tæt omkring udstødningen. En traktor på gården blev efterhånden 
også for lidt. Den lille grå benzin-slugende Ferguson fik en medhjælper i Algieren, der gik på 
dieselolie. 
Landbruget havde gennem 1950- og 1960-erne gode tider. Det smittede bl.a. af på ejendoms-
vurderingerne. 
 

 

 
Da Andreas Haugaard ved siden af hvervet som gårdmand også var sognerådsformand besluttede 
han i 1961 at overdrage gården til sin ældste søn Peter. Med 1. jan. 1961 som skæringsdag købte 
Andr. Haugaard af Anton Godbersen fra bd. 3, bl. 260, art 366 i Bedsted et areal på 688 m² for en 
pris på 2.064 kr. til oprettelse af en aftægtsbolig. 
 

 

Aftægtshuset, Tulipanvej 8 i Bedsted by, som Astrid og Andreas Haugaard i 1961 lod 
opføre. Den 6. marts 1962 flyttede de ind i huset, hvis areal er 106 m². Huset kostede i 
1962 godt 40.000 kr. at få bygget. Siden Andreas Haugaards død i 1970 er huset fortsat 
beboet af Astrid Haugaard. Foto: H. Haugaard, 1963. 
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Ved indflytningen i det nye hus 6. marts 1962 kunne Andreas Haugaard nu helt hellige sig hvervet 
som sognerådsformand. Han var sognets formand i 20 år indtil kommunesammenlægningen i 1970, 
hvor han da på grund af dårligt helbred trak sig tilbage.  
 

 

 
 
 

 

Astrid og Andreas Haugaards 4 børn. Fra venstre ses Ragnhild (1930-), Birgit 
(1939-), Henning (1945-) og Peter (1934-). Billedet er fra omkring 1950. 
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I alle årene som aftægtsmand havde han kreaturer at passe på Vestergård. At andre gøremål kan 
nævnes hans mange bestyrelsesposter i bl.a. menighedsrådet og mejeriet. I 1959 modtog han i 
København medalje for 25 års tjeneste i luftmelderkorpset. (Se i øvrigt mere om Andr. Haugaard i 
bind 1 side 334). Astrid Haugaard har alle dage virket som hjemmets stabile og solide fundament. 
Hendes store interesser har altid været det hjemlige med blomster og fint sy håndværk som sit 
speciale. 
Andreas Haugaard døde 9. okt. 1970. Astrid Haugaard bor fortsat i huset på Tulipanvej 8. I deres 
ægteskab fødtes 4 børn. 
 
Børn: 
1.  Ragnhild, født i Bedsted 24. aug. 1950. Hun blev gift 15. apr. 1950 med Svend Holger Hansen. 

født i Møgeltønder 23. apr. 1926, søn af Nicloi Hansen og Dosine Jessen. Svend Holger var i de 
første år vognmand og boede i huset, Rønnevej 5 i Bedsted, der i dag ejes at Kornelius Nissen. I 
1957 flyttede de til Gravlund Mark 4, hvor de drev et nyoprettet statshusmandsbrug. 

 Børn: 
2.  Peter Haugaard, født i Bedsted 7. marts 1934. Han overtog i 1961 gården efter sine forældre. (Se 

mere herom side 126). 
3.  Birgit, født i Bedsted 4. marts 1959. Hun er ugift og bosat i København, hvor hun er ansat i 

Landskatteretten. 
4.  Henning Haugaard, født i Aabenraa 17. marts 1945. Gift i Ravsted 4. aug. 1975 med Vera 

Jørgensen, født 11. apr. 1954, datter af sparekassedirektør i Ravsted, Werner Jørgensen og 
Helene Hansen. De er begge lærere og bosat ved Kolding. 

 
 
Peter Nicolaj Rossen Haugaard.  1961 - 
Han blev født i Bedsted 7. marts 1934, søn at gårdmand Andreas J. Haugaard og Astrid Elisabeth 
Rossen. Gift i Bedsted 18. nov. 1961 med Edith Sølbeck, født i Aabenraa 15. juni 1940, datter af 
cykelsmed og radioforhandler Christian Sølbeck og Anne Christine Hansen i Bedsted. 
 

   

 

Den 27. marts 1962 overtog Peter Haugaard gården i forpagtning efter sine forældre. Først den 1. 
apr. 1968 blev der udfærdiget en købekontrakt. Gården, matr. 7, Bedsted ejerlav, med et areal på 
53,5405 ha blev sat til 280.000 kr. maskiner til 10.000 kr. og besætningen til 35.000 kr. Den 
samlede købesum blev i alt 325.000 kr. (Se overdragelsesskødet af 25. jan, 1968 på side 137). 
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Der var forholdsvis gode tider inden for landbruget da Peter Haugaard overtog gården. Den var 
besætningsmæssigt i god stand, mens den på det maskinelle område var noget utidssvarende. Derfor 
begyndte Peter Haugaard nu en langsom moderniseringsproces på både bygninger og maskinpark. 
Allerede i 1962 købte han en mejetærsker. To år senere omdannedes jordfaget mellem ko- og 
svinestalden til kornsiloer. De kunne rumme 750 tønder korn. Den gamle vandbeholder blev derfor 
først fjernet. 
 

 

 
I kostaldens sydende blev roekammeret inddraget til kalvebåse. Samtidigt fik også denne ende af 
stalden hvælvinger. Hidtil var her kun træloft.  
I 1966 moderniseredes kostalden. De sidste træbåse forsvandt og der blev indlagt rørmalkning. I 
staldens nordende omdannedes den sidste rest af jordfaget til en udvidelse af kostalden samt et nyt 
roekammer, der blev tilbygget i den nordvestlige ende. Den gamle ladeport blev muret til og loftet 
ved kværnrummet og spandrummet fik nu også hvælvinger. 
 
I 1967 forlængede Peter Haugaard svinestalden mod øst. Bygningen, der var i et plan, blev bygget i 
gule sten. Bag den gamle hestestald byggedes et maskinhus til bl.a. mejetærskeren, men da han i 
1969 fik en endnu større mejetærsker, på grund af, at den gamle brændte for ham, rejstes en ny stor 
lade nord for svinestalden på i alt 259 m². Herved blev der skabt plads til løsstalddrift i det tidligere 
maskinhus i hestestaldlængen ved et par ændringer. I 1973 blev længen totalt moderniseret. Den 
rummede fra nu af kun maskiner samt maskinværksted. 

 
I 1974 byggedes en stor løsdriftsstald, i det den gamle kostalds vest-mur blev udflyttet med 5 meter. 
Herved blev der plads til ekstra 60 stk. kvæg. Ved udgravningen til vest-murens nye sokkel fandt 
man spor af kældertrappen fra den oprindelige gård fra 1863. Kostalden blev ved samme lejlighed 
forsynet med en gulstens mur. I 1979 fik kostalden et helt nyt tag lagt på. Samtidigt hævedes det 
med cirka 1,5 meter. 
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Peter Haugaards jordtilliggende i 1974. Man ser også tydeligt at jorden ved forskellige 
mageskifter nu er ret godt samlet nord for byen og øst for gården. Det skraverede område 
udgør 60,4058 ha. Skitsen af gårdens grundplan er i forhold til tidligere udvidet betydeligt. 

 
 

 

Luftfoto af Østergård fra omkring 1980. I de 25 år Edith og Peter Haugaard nu 
har haft gården er kostalden blevet udvidet, svinestalden forlænget mod øst, 
en stor lade blevet opført nord for, og foran stuehusets sydfacade er en stor 
veranda blevet tilbygget. Foto: Sylvest Jensen, lånt af Peter Haugaard. 

 
Sluttelig er kostaldens gamle hvidkalkede østmur i 1986 blevet revet ned og erstattet af en gulstens 
mur ligesom bygningens syd- og vestside. 
Alle disse udvidelser og moderniseringer sideløbende med den almindelige inflation gennem 1970-
erne betød, at gårdens værdi steg ret kraftigt, hvad også nedenstående ejendomsvurderinger for 
1967 og 1977 tydeligt viser. 
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I efteråret 1967 gik en gruppe landmænd sammen for i fællesskab at starte en produktion af grise i 
en andels sostald. Året efter blev sostalden bygget øst for Bedsted by. Den bestod af 4 
parallelliggende farestier, hver med plads til 30 stier og en kombineret lade og gold-sostald. 
Meningen med sostalden var, at den skulle forsyne de 5 parthavere med det antal grise til fedning 
som de hver især havde brug for. Ligeledes kunne man måske også undgå smitte i besætningerne. 
De 5 andelshavere var Hans Jessen Hansen, August Knudsen, Hans Knudsen, Alfred Christensen og 
Peter Haugaard. Hver af dem tegnede sig for et bestemt antal søer. I samme forhold var de 
forpligtede til at aftage grise. Overskydende grise kunne dog sælges til andre. 
I 1981 blev de 5 andelshavere enige om at afhænde sostalden. Den blev herefter overtaget af 
Helmuth Abrahamsen, Bedsted Bjerg. 
Ud over at være gårdmand er Peter Haugaard i bestyrelserne i Bedsted Lø vandværk og 
forsamlingshuset. Fra gården Østergård drives for tiden knap 77 hektar. 
 

 

 
I 1977 tik Peter Haugaard foretaget en brøndboring, der skulle forsyne det selvkørende 
markvandingsanlæg. Tilladelsen til at udvinde ca. 50.000 m³ vand skulle indhentes ved amtet. 
Brøndboringen, der blev foretaget lige øst for gården kostede 95.000 kr. 
Ved boringen måtte man ned i 42 meters dybde for at finde rigelige mængder vand. Der blev ved 
boringen konstateret følgende jordlag: 
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Fra   0 – 05 meter: Brunt sand med småsten 
Fra   5 – 10 meter: Lerslam med lidt småsten 
Fra 10 – 25 meter: Gråt ler 
Fra 25 – 30 meter: Gråt sand med ler 
Fra 30 – 39 meter: Vandførende gråt sand med småsten 
Fra 39 – 42 meter: Slutdybde 

 

 

Edith og Peter Haugaards 3 børn: Fra venstre ses John (1963-), Bent (1973-) 
og Leif (1966-). Billedet er fra 1975. 

 
Børn: 
1.  John Andreas Haugaard, født i Bedsted 15. juni 1965. Uddannet som smed i Bedsted hos smed 

Svend Age Jacobsen. 
2.  Leif Sølbeck Haugaard, født i Bedsted 22. marts 1966. Uddannet ved landbruget. 
3.  Bent Sølbeck Haugaard. født i Tønder 9. jan. 1975 
 
Kilde: 
• Henning Haugaard: "Slægtsbog tilegnet de 4 søskende efter Astrid E. Rossen og Andreas J. Haugaard i 

Bedsted". 1975. 
• Løgumkloster Amts Retsarkiv: Bedsted Grundakter, bind 1, blad 7. Angående gården tilhørende Peter 

Haugaard. Landsarkivet. 
• Løgumkloster Amts Retsarkiv: Bedsted Grundakter, bind 1, blad 10. Angående gården tilhørende slægten 

Ratenburg og efter dens deling i 1897 Heinrich Vestphalen, bind 3, blad 58. Landsarkivet. 
• Kopfzahlregister der Süder Rangstrup Harde. 1769. C 2, 1 nr. 7. Landsarkivet i Aabenraa. 
• Spezielles Register der Pflugzahl und Ordinäre Ausgaben. 1776. C 2, 1 nr. 6. Landsarkivet. 
• Sønder Rangstrup Herreds jordbog, 1864-65. Bedsted sogn. C 2, 3 nr. 447. Landsarkivet i Aabenraa. 
• "Danske Landmænd og deres indsats". Sønderborg- og Aabenraa amter. 1943. Angående Andreas J. 

Haugaard, side 462-63. 
• Aabenraa Amts Retsarkiv: Bibøger til Skyld- og Panteprotokoller: Bibog V, side 1065-67, bibog Z, nr. 

1012, side 470-73, bibog X, side 1337, bibog V, side 924-30, bibog X, side 690-91. Landsarkivet i 
Aabenraa. 

• "Slægten Pedersen fra Barslev sogn". Skandinavisk Slægtsforskning, Bjerringbro 1972. Angående Svend 
Holger Hansens slægt. 

• "Sølbeck slægten. fra Vodder sogn". Kolding 1976. Angående Edith Haugaard, født Sølbecks 
slægt. 

• Andreas J. Haugaard: Efterladte skøder og papirer. 
• Johan Møller, Iver Gubi og Peter Haugaard, alle Bedsted. Lån af billeder og oplysninger om 

gården.   
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Østergårds jordhandler siden 1854 
 

ca.66,1769 ha. 
14.okt. l854:  Søren Møller køber ca. 7 ha. land af gårdmand, Martin Jacobsen,  

Bedsted for i alt 938 rigsdaler.    ca. 73,1769 ha. 
 
6. maj 1857:  Søren Møller sælger et hus med kålhave på ca. ½ ha. til Lorenz  

Steinvig, Bedsted.          72,6769 ha. 
 
28. okt.1857: Søren Møller sælger "Smallyk" på Bedsted Bjerg på 3,6330 ha.  

til svigersønnen Hagen Iversen Jessen.          69,0439 ha. 
 
1. jan. 1902: Hans Paulsen Enemark sælger parcel nr. 48, 0,5258 ha. til opførelse  

af aftægtshus til Marie Møller for en pris af 15.000 mark.        68,5181 ha. 
 
6. maj 1919: Hans Paulsen Enemark køber gården på den anden side af toften med  

et jordtilliggende på 39,4261 ha. (Resten af denne gård blev til Peter  
Høecks gård, i dag Filskovs) for en pris af 160.000 mark for de derpå  
hørende bygninger og samtlige levende som døde ting og inventar,  
bd. 2, bl. 58 af Heinrich Westphalen.         107,9442 ha. 

 
l. okt. 1919:  Hans Paulsen Enemark sælger parcel nr. 103 fra kortblad 7  

"Vestereng" fra bl. 7 til Marcus Asmussen, Bedsted for en pris af  
4.000 mark pr. ½ ha. I alt 17.662 mark for 2,2078 ha.        105,7364 ha. 

 
l. okt. l919:  Hans Paulsen Enemark sælger parcel nr. 16 fra kortblad 3, et stykke  

øst for grusgraven på Bedsted Bjerg, 6,4706 ha., fra bl. 7 for en pris  
af 1300 mark pr. ½ ha. til gårdmand Martin Madsen, Bedsted i alt  
16.824 mark.             99,2658 ha. 

 
l. okt. 1919: Hans Paulsen Enemark sælger parcel nr. 57 fra kortblad 1, fra bl.  

58, jordstykke på Nørremark, 2,5877 ha. for en pris af 3010 mark  
pr., ½ ha., i alt 15.578 mark.            96,6781 ha. 

 
22. jan.1920: Hans Paulsen Enemark sælger parcel nr. 1, fra kortblad nr. 2, det  

nordøstlige hjørne i sognet, fra bl. 7, 8,3316 ha., til gårdmand  
Anthoni Lund, Bedsted for en pris af 12.497 mark.          88,3465, ha. 

 
22. jan. 1920:Hans Paulsen Enemark sælger parcellerne nr. 59 og 60, fra kortblad  

1, jordstykke på Nørremark fra bl. 58, til gårdmand i Bedsted  
Anthoni Lund for prisen 11.580 mark for arealet 9,6500 ha.            78,6965 ha. 

 
4. dec.1926:  Hans Paulsen Enemark frastykker parcellerne 17, 18, 19, 20, 21 og  

26 fra kortblad 8. i alt 25,7697 ha., fra bl. 58 til oprettelse af  
landbrugsejendom til sønnen Johannes Enemark (bd. 2, bl. 26) 
"Nygård".                52,9268 ha. 

 
Juni 1928: Andreas J. Haugaard sælger jordlod fra bl. 58 til Hans Paulsen  

Enemark til opførelse af aftægtshus (i dag Hans Tofts hus) for  
prisen 2.500 kr. for arealet 1,4187 ha.               51,5081 ha. 
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Juni 1928: Andreas J. Haugaard frastykker parcel nr. 85 fra kortblad 6, areal  
i Dybmosen på 0,4974 ha., fra bl. 7.              51,0107 ha. 

 
1. apr. 1944: Andreas J. Haugaard mageskifter med staten. Han afstår parcellerne  

nr. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51 fra kortblad 1, i alt 13,0173 ha. fra  
bl. 7 dog med undtagelse af den sydlige del af dette areal på 3,8200  
ha.. I alt 9,1973 ha. for 350 kr. pr. ha. = 3219,06 kr.             41, 8134 ha. 

 
Andreas J. Haugaard modtager parcel nr. 107/31 fra kortblad 2, fra 
artikel nr. 200 på 2,0097 ha, parcel nr 106/31 fra kortblad 2 fra  
artikel nr. 203 på 4,9120 ha., samt sydenden i alt 3,1800 ha. af parcel  
nr. 53 fra kortblad 1, fra artikel nr. 229. I alt 10,1017 ha á 350 kr. 
= 3535,60 kr.                51,9151 ha.

  
1955: Andreas J. Haugaard frastykker den vestlige del af "Holklamp" til Jens  

Andersen, Nørremark, i alt 0,4338 ha., af parcel nr. 3 fra kortblad 7.           51,4813 ha. 
 
1. nov. 1963: Andreas J. Haugaard mageskifter med Margrethe Enemark parcellerne  

nr. 17, 18, 19, 20 og 21 fra kortblad 8, i alt 8,9879 ha til gengæld for  
engstykket i Nørrekær, parcel nr. 107/31 fra kortblad nr. 2, i alt 6,9217 ha. 53,5404 ha 

 
1. aug. 1967: Peter Nic. Haugaard mageskifter med Helmuth Abrahamsen, Bedsted  

Bjerg (bd. 1, bl. 10) med jord i den østlige ende af Østermark med  
toften vest for ”Østergård”.              53,5403 ha. 

 
1. apr. 1969: Peter N. Haugaard køber engstykker, parcel 137/10 fra bd. 2, bl, 15,  

i alt 2,6738 ha., samt fra bd. 1, bl. 10, Helmuth Abrahamsen, Bedsted  
Bjerg, engstykke ved siden at førnævnte på 1,9962 ha. I alt 4,7600 ha.  
for prisen 16.800 kr.               58,2274 ha. 

 
1. apr. 1972: Peter Haugaard køber et engstykke i Nørrekjær, parcel nr. 47/7 fra  

artikel nr. 85, fra Laust Arnum, Bedsted, på 2,1784 ha., for prisen  
12.087 kr.                60.4058 ha. 

 
 
 

Overladelseskontrakt af 15. april 1861 
 
At vi undertegnede børn af Søren Møller i Bedsted af vor broder Johan Peter Møller sammesteds have fået 
udbetalt den os efter skjønsomhed og overenskomst tilkommende fædrene og mødrene arv, og at vi aldeles 
ikke have mere at fordre af ham, men meget mere ønske at bemeldte vor bror må vorde indskreven som ejer 
af vor faders ejendomsgård i Bedsted, tilstår vi herved med vore egenhændige underskrifter. 
Ligeledes tilstår jeg, Søren Møller, at det er mit ønske, at min søn Johan Peter Møller må vorde ejer af 
ovennævnte min ejendomsgård i Bedsted og forlanger jeg ikke nogen som helst aftægt af ham. 
 

Bedsted den 15. april 1861. 
Søren Møller   Hagen Iversen Jessen 
Botille Marie Gram Hans Sørensen Møller 
Peter Petersen Gram Jens Esbensen Kjer 
Anna Jessen  Peter Rosenberg. 
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At omstående erklæring i min nærværelse egenhændigen er underskreven af alle vedkommende, nemlig af 
gårdmand Søren Møller i Bedsted, gårdmand Hans Sørensen Møller i Bedsted, Botilla Marie Gram med 
hendes mand Peter Petersen Gram i Mårbæk, gårdmand Jens Esbensen Kjer i Svejlund, der har været gift 
med Søren Møllers afdøde datter, Christine Benedicte, Peter Rosenberg i Øster Terp, som har været gift med 
Søren Møllers afdøde datter, Mette Cathrine og Anna Jessen med hendes mand Hagen Iversen Jessen, - at 
gårdmand. Søren Møller foruden ovennævnte børn kun har en datter, nemlig Abigael, som er gift med Jens 
Chr. Hansen i Vinding sogn i Jylland, - attesteres herved af undertegnede sognepræst under hånd og segl. 
 

Ishøj 
sognepræst til Bedsted. 

 
 

Afkald 
 
Jeg underskreven Jens Christian Hansen af Vindinge sogn i Vejle amt gjør herved vitterligt, at jeg af min 
svigerfar gårdmand, Søren Møller af Bedsted by og sogn i Aabenraa amt, har modtaget i arv med min kone 
Abigael Møller den sum 640 rigsdaler rigsmønt. Og da bemeldte summa udgør den arv, der tilfaldt min kone 
efter hendes afdøde moder, Gyde Marie Møller som afstår hvad hun i tiden kunne vente sig efter fornævnte 
hendes fader, så meddeler jeg herved på min hustrus vegne, fuldkommen afkald og qvittering såvel for 
hendes fædrene som mødrene arv. Og skal såvel jeg som fornævnte min hustru, både på egne og vore 
arvingers vegne holde fornævnte min svigerfar gårdmand, Søren Møller som hans arvinger, fri for al videre 
tiltale. Bemeldte min hustrus fædrene og mødrene arv betræffende. 
 
Til stadfæstelse under min hånds vidners faste underskrifter. 
Vindinge den 26. marts 1861. 
Til vitterlighed O. Petersen 
Abigael Møller 
Jens Chr. Hansen. 
 
Kilde: 
• Aabenraa Amts Retsarkiv: Bibøger til Sønder Rangstrup Herreds skyld og panteprotokoller. Bibog V, 

side 1065-67. Landsarkivet. 
 
 
 
 

Overladelseskontrakt af 25. april 1871 
 
 
Vitterligt gjøres herved, at imellem kådner Jens Andersen Haugaard i Bedstedt, som overlader på den ene, og 
hans søn Andreas Jensen Haugaard sammesteds som antager på den anden side, efterstående 
overladelsescontrait er bleven indgået og afsluttet. 
 

§ 1 
Forbemeldte Jens Andersen. Haugaard overlader og aldeles afstår herved til sin ligeledes nævnte søn 
Andreas Jensen Haugaard følgende ham tilhørende i Bedstedt by beliggende eiendomme, nemlig: 
1. Det ham ifølge contrait af 15. januar 1836 tilhørende kådnersted. 
2. Det ham ifølge contrait af 13. november 1840 tilhørende inderstested, med alle til disse eiendomme 
hørende jorder og bygninger og alt hvad deri, på og ved samme jord-, mur- og sømfast forefindes, samt 
derhos med hele ind- og udboet, besætning, mobiliar, den nedlagte sæd osv., således at antageren, der 
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allerede har modtaget og tiltrådt alt dette, fremdeles skal være den rette eier og besidder af samme, med alle 
rettigheder og byrder og være berettiget til at råde og disponere over samme som med sin reterhvervede 
eiendom, samt lade sig indskrive som eier på alle behørige steder. 
 

§ 2 
Antageren erkjender herved, at han til sin tilfredshed har modtaget og tiltrådt de i § 1 nævnte faste 
eiendomme med alt tilbehør m. v. og forpligter sig herved, ved pantsættelse af hele sit nuværende og 
tilkommende, rørlige og urørlige gods og formue, i særdeleshed de herved erhvervede eiendomme med alt 
tilbehør, til: 
 
1. At svare, yde og præstere alt hvad der af de erhvervede eiendomme med tilbehør svares, ydes og præsteres 
bør i kongelige, i communale og andre skatter, ydelser og pålæg, samt forpligtelser med hensyn til veie, 
skjæl, vandløb etc., og både for fremtiden som hvad deraf måtte stå tilbage fra den forbigangne tid. 
 
2. At beholde sine forældre, overladeren og hustru på deres livstid hos sig på den ovennævnte eiendom, og 
forsørge og forsyne dem med alle livets fornødenheder i henseende til våning, varme, klædning, kost, pleje 
og opvartning, osv., i alle måder således, som forældre kunne fordre det af et kjærligt barn, og som dette vil 
kunne forstå det for Gud og mennesker. 
Når en af forældrene vil være ved døden afgået og den længstlevende ønsker at drage andetsteds hen, så har 
antageren i stedet for naturalforsørgelsen at betale til den nævnte længstlevende årlig et pengebeløb af 30 
thaler preussisk courant, som erlægges halvårlig prenumerando hver 1. maj og 1. novenber. Den 
længstlevende bør dog i så fald tilkjendegive denne sin hensigt et halvt år i forvejen, og således at 
fraflytningen sker til en 1. maj eller 1. november, og står det efter fraflytningen den længstlevende altid frit 
for at vende tilbage til naturalforsørgelsen, når dette tilkjendegives med samme halvårs varsel 
 
3. Efter forældrenes dødelige hengang at lade dem sædelig og sømmelig begrave efter sognets skik og brug, 
hvilken forpligtelse med hensyn, til den længstlevende af forældrene også da vedbliver, når samme ved sin 
død er flyttet bort og har boet andetsteds. 
 

§ 3 
Antageren bevilger, at denne contrait må med hensyn til de i § 2 nr. 2 og 3 overtagne forpligtelser mod sine 
forældre blive uden hans nærværelse protokolleret på sit folium i skyld- og panteprotokollen. 
 

§ 4 
Samtlige med denne contraits oprettelse, omskrivningen, protokollationen, osv., forbundne omkostninger 
udredes af antageren alene. 
Til stadfæstelse have begge contraitsenter egenhændig, under frasigelse af alle herimod og tænkelige 
indvendinger og udflugter, underskrevet denne contrait. 
 
Således sket i Apenrade, i den kongelige amtsret 2, den 25. april 1871. 

Andreas Jensen Haugaard 
og Bedsted den 5. maj 1871.   Jens Andersen. Haugaard,  

        med rørt pen 
 
At den mig personlig bekjendte kådner, Jens Andersen Haugaard i Bedstedt ved sund fornuft efter oplæsning 
af foranstående contrait, til mig har erklæret, at være enig med de i contraiten gjorte bestemmelser, som også 
med rørt pen bedet mig at underskrive for ham attesteres herved. 

 
 

Sket i Bedstedt den 5-te maj 1871. 
Daniel Hinrichsen 
sognefoged for Bedsted sogn. 

 
Kilde: 
• Aabenraa Amts Retsarkiv: Skyld- og Panteprotokollernes bibog AA 1869-71, nr. 1014. Landsarkivet i 

Aabenraa. 
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Auktionsbogsudskrift af 21. juni 1928 
 
År 1928 den 21. juni, kl. 2 eftermiddag blev fogedretten sat på Hans Paulsen Enemarks ejendom i Bedsted 
og beklædt af dommer Stegman med chauffør Søndergaard som vidne, angående tvangsauktion over 
ejendommen, Bedsted bind l, blad 7, tilhørende Hans Paulsen Enemark efter begæring af Sønderjyllands 
Kreditforening i henhold til udlæg af 11. maj 1928. 
 
De ved del forberedende møde fremlagte dokumenter var til stede i retten. Fogeden fremlagde auktionsplakat 
og eksemplar af Statstidende for den 4., 5. og 6. juni, hvori auktionen har været bekendtgjort. Han oplyste 
desuden at auktionen har været bekendtgjort 2 gange i Vestslesvigs Tidende og 1 gang i Hejmdal. 
 
For rekvirenten, Sønderjyllands Kreditforening, mødte sagfører Jepsen, Løgumkloster, og foreviste 3 
panteobligationer og opgjorde fordringen i dag til i alt    41.636,41 kr. 
 
For 2. prioritetshaveren, Sparekassen for Aabenraa By og Amt, mødte bogholder Ølgaard, der foreviste 
obligationen og fremlagde opgørelsen i dag til i alt    10.442.81 kr. 
 
For 3. prioritetshaveren, købmand Hans J. Sørensen, Bedsted, mødte Sørensen personlig og foreviste sine 
obligationer og opgjorde sin fordring med 5 % p.a. fra 1. maj 1927  
til i alt         2.114.55 kr. 
 
For 4. prioritetshaveren, Lånekassen for Sønderjylland mødte sagfører Jepsen, Løgumkloster, der foreviste 
skødesløsbrev for 5500 kr. og påstod sig tilkendt salær for møde i dag samt ved det forberedende møde, i alt
         5.535,00 kr. 
 
For 5. prioritetshaveren, Landeværnet, Tinglev, mødte Andreas Jensen Haugaard, Bedsted, der foreviste 
Landeværnets skødesløsbrev forsynet med transportpåtegning af dags dato til ham og opgjorde fordringen til
         7.500,00 kr. 
 
Sagfører Jepsen oplyste, at der udover budsummen yderligere vil være at betale: 
 
Efter konditionernes post 6 (regning vedlagt)       650,00 kr. 
Efter konditionernes post 7a (regning vedlagt)       880,74 kr. 
Efter konditionernes post § 7b        164,73 kr. 
Efter konditionernes post § 7c          12,00 kr. 
Efter konditionernes post § 7d (½ % at budsummen)                   kr. 
Efter konditionernes post § 7e (bekendtgørelse)         85,35 kr. 
Fogeden oplyste statsgebyrerne, samt at ejendomsskylden var 50.000 kr. 
 
Hans Paulsen Enemark var til stede og oplyste, at besætningen i dag består af 4 heste, 13 malkekøer, 1 tyr, 
20 stk. ungkreaturer, 11 små kalve, 8 fedesvin, 5 grisesøer og 7 gylte. Der er ikke noget af det på kontrakt. 
På ejendommen findes desuden 2 plage, der tilhører hans svigersøn Niels Ladegaard og en 1-års kvie, der 
tilhører hans søn Peter. 
Intet af inventaret er på købekontrakt. Oplæsning at dokumenterne frafaldtes. Det tilførte blev oplæst for de 
mødte. 
Derefter indsattes og opråbtes ejendommen. Andreas J. Haugaard bød 59.700 kr. Overbud fremkom ikke. 
Haugaard begærede tilkendegivet de mødte, at han såfremt overbud ikke fremkommer, vil begære auktionen 
standset for at lade sig ejendommen udlægge som ufyldestgjort panthaver. Det blev tilkendegivet de mødte, 
og da der efter 3 gange gentaget opråb om overbud ikke fremkom, blev auktionen standset. 
 
Fogedretten hævedes. 

Foged: Stegman  Vidne: M. Brodersen 
 
Kilde: 
• Udskrift af Auktionsbog 3 for Lø Herred af 21. juni 1928. 
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Overdragelsesskøde af 25. jan. 1968 
 
Undertegnede gårdejer Andreas Jensen Haugaard, Bedsted Lø skøder og endelig overdrager herved til min 
medunderskrevne søn, landmand Peter Haugaard, Bedsted Lø, den mig tilhørende landbrugsejendom art. nr. 
7, Bedsted ejerlav og sogn, af areal 53,5403 ha. 
 
Ejendommen overdrages således som den er og forefindes og som den er bekendt af køberen med alle derpå 
værende bygninger med disses grund-, mur- og nagelfaste tilbehør, derunder støbegods og alle slags 
ledninger og installationer, samt med alle på grunden værende hegn og beplantninger. Køberen har gennem 
adskillige år været forpagter på ejendommen og er nøje bekendt med både bygningernes og jordens tilstand, 
hvorfor det solgte overdrages uden ansvar for sælgeren for mangler af nogen art, synlige som usynlige, og i 
øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren. Denne erklærer, 
at der ham bekendt ikke findes flyvehavre på ejendommen, men han påtager sig intet ansvar i så henseende. 
 
Der medfølger besætning og maskiner ifølge en særskilt mellem parterne oprettet specifikation. 
Handelen indgås i øvrigt på følgende vilkår: 
 

1. 

Overtagelsen finder sted den 1. april 1968, og det solgte henligger fra nævnte dato for køberens 
regning og risiko i enhver henseende, hvoraf bl.a. følger, at han i tilfælde af brand eller anden 
forsikret skade hæver assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse. 
Overtagelsesdagen er tillige skæringsdag for alle af ejendommen gående skatter, offentlige afgifter, 
renter m.v. 
Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, og saldoen betales kontant. 
 

2. 

Købesummen, der udgør kr. 325.000, -, skriver tre hundrede og totifem tusinde kroner og 00 øre, 
berigtiges således: 
 
A.  Fra og med skæringsdagen overtager køberen følgende lån i Sønderjyllands 

Kreditforening, alle med restgælden pr. 11. dec. 1967: 
 

kr. 26.700, - 4 %, lyst 1. juli 1921, restgæld  kr. 22.730.23 
kr.   1.800, - 4 %, lyst 26. juli 1923, restgæld  kr.   1.542,68 
kr.   8.300, - 4 %, lyst 22. juli 1925, restgæld   kr.   7.187,06 
kr.   8.800, - 4 %, lyst 20. jan 1930, restgæld  kr.   7.645,58 
kr. 126.000. – 5 ½ %, lyst 12. nov 1965, restgæld  kr. 124.555,96 

 
Alle med statutmæssige forpligtelser i forhold til gældens  
oprindelige beløb. Restgældens størrelse fremgår ikke af  
tingbogen. 
Andele i fonds tilfalder køberen uden særligt vederlag. 

 
B.  Køberen kvitterer et løn tilgodehavende hos sælgeren, stort kr. 18.600,00 
 
C.  For restkøbesummen oprettes pantebrev fra køber til sælger  

til rente 5 ½ % og i øvrigt på de nedenfor anførte vilkår. kr. 142.958.49 
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kr. 325.000,00 
 
Køberen har ret til samtidig med tinglysning af dette skøde at lade tinglyse et ejerpantebrev stort, kr. 22.000, 
- til brug for en kassekredit med prioritet næst efter alle forannævnte kreditforeningslån og med prioritet 
foran sælgerpantebrevet, stort kr. 142.958,49 
 
Sælgerpantebrevet stort kr. 142.958,49 afdrages hver 1. april og 1. oktober med kr. 1.250, -, første gang den 
1. oktober 1968. Renter betales ligeledes hver 1. april og 1. oktober, første gang den 1. oktober 1968. Senest 
den 1. april 1970 skal køberen søge et lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond stort kr. 100.000, - til rente 5 ½ 
% og udlevere obligationerne til sælgeren til pari kurs som ekstraordinært afdrag på sælgerpantebrevet. 
 

3. 

Køberen er bekendt med og respekterer, at der på ejendommen er tinglyst følgende servitutter og andre 
byrder: 
A.  Mergelforpligtelse til Horsbyg og Omegns Mergelselskab, lyst 3. okt. 1956. 
B.  Dokument om adgangsbegrænsning til bivej nr. 44, lyst 17. aug. 1966. 
 

4. 

På tro og love erklærer vi, at der ikke på det solgte findes skov eller fredskovpligtig grund. 
 
På samme måde erklærer vi, at, af købesummen udgør kr. 280.000, - vederlag for den solgte faste ejendom, 
medens restkøbesummen er for del med følgende løsøre. 
 

5. 

Fra og med skæringsdagen indtræder køberen i alle sælgerens eventuelle forpligtelser og rettigheder overfor 
ejendommen vedrørende andelsselskaber, elektricitetsselskab m. v. 
 

6. 

Erhververen, der er fyldt 21 år, erklærer, at han og hans eventuelle ægtefælle og barn under 21 år efter 
erhvervelsen at ejendommen ikke vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme, 
hverken ved personlige ejerforhold eller gennem selskaber m. v. 
 

7. 

Alle omkostninger ved selve skødet betales at parterne med halvdelen hver. Gældsovertagelsesgebyr til 
Sønderjyllands Kredit Forening, ejerpantebrevet og låneomkostninger vedrørende lånet til Dansk Landbrugs 
Realkreditfond betales af køberen alene. 
 
Løgumkloster, den 25. januar 1968 
Andreas J. Haugaard 
Peter N. R. Haugaard. 


