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OLDTIDSMINDERNE I VARNÆS SOGN.
AF MUSEUMSINSPEKTØR

HANS N O R LI N G - C H R I S T E N S E N.
E N nordligste Del af Varnæs Sogn omgives af Aabenraa Fjord og
Als Fjord, mens Sognet længere sydpaa grænser op til Felsted
og Ullerup Sogne.
Vidnesbyrd om Bebyggelse i ældste- og ældre Stenalder mangler gan
ske i Nationalmuseets Samlinger, hvilket dog ikke behøver at betyde,
at Sognet var ubeboet da, thi Minder fra denne Tid er utvivlsomt til
Stede i Form af Genstande af Flint og Ben opbevaret hist og her hos
Sognets Beboere.
Spor af Menneskers Virke i yngre Stenalder er til Stede baade i Form
af faste Mindesmærker og Oldsager. Det anseligste Mindesmærke
er den fredlyste Langdysse »Kæmpestenen«, der ligger midt i den lille
Skov »Varnæs Tyk«. Dyssen bestaar af en 48 m lang Jordhøj orien
teret i Ø-V, omsat med ialt 93 Randsten, som er sat et Stykke oppe paa
Højsiden. Omtrent nøjagtigt midt i Højen er Gravkammeret anbragt.
Dette er bygget af 4 svære, lidt indadskraanende Stenblokke, hvorover
en mægtig Overligger. Den østlige Endesten er noget lavere end de
øvrige Sidesten. Kamrets Længde (0-V) er 2,20 m, dets Bredde 1,00 m
og Dybden 1,25 m. Langdyssen, der er et af Sønderjyllands smukkeste
Stenaldermindesmærker, har gentagne Gange været nævnt i den arkæo
logiske Litteratur, første Gang vist af I. 1. A. Worsaae i hans Skrift:
»Om Slesvigs eller Sønderjyllands Oldtidsminder« 1865 Side 24 Note 1,
senere noget mere udførligt af H. Handelmann i »Vorgeschichtliche
Steindenkmäler in Schleswig-Holstein (Kieler Berichte 33, 1873), der
efter af samme Forfatter i Mitteilungen des Anthropologischen Vereins
in Schleswig-Holstein 1890 Side 29. Endvidere beskriver og afbilder
Sophus Müller Mindesmærket i sin Afhandling »Sønderjyllands Sten-
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I'ig. 1. Langdyssen i Varnæs Tykskov (efter billede
i Nationalmuseet).

alder« (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1913 Side 18485) og Johannes Brøndsted nævner den blandt Landets kendte Lang
dysser i sit Værk: »Danmarks Oldtid« Bd. 1 Side 203. Fra samme fore
ligger i Nationalmuseets Arkiv en udførlig, af en tegnet Planche og
Fotografier ledsaget, Beskrivelse af Mindesmærket, der indgaar som et
Led i en Redegørelse til Nationalmuseet af Varnæs Sogns Oldtidsmin
der, hvilke blev besigtiget Aar 1921.
Oldsager fra samme Tid som Langdyssen (Dyssetid) er sjældne i
Varnæs Sogn, hvis man da skal dømme efter, hvad Nationalmuseet
ejer herfra, idet kun en enkelt tyndnakket Flintøkse (A 16547) indgaar
i Samlingerne. Den er fundet i en Mose i Bovrup af Finnemand og af
givet til Museet 1897, men hertil kan utvivlsomt føjes adskillige Exemplarer rundt om hos Sognets Beboere,
I Sognet findes ingen Jættestuer, men et Par tyknakkede Flintøxer
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i Nationalmuseet (A 16548 og A 16559) vidner dog om Bebyggelse i
den Tid, der svarer til Perioden (Jættestuetid), hvor disse store Stenkamre blev opført andre Steder i Landet. Den første af de nævnte Øxer
er fundet i en Mose i Bovrup af den samme som fandt C 16547, mens
den anden Øxe er fundet af Hans Clausen paa hans Mark i Bovrup.
Begge Øxer kom til Museet 1897.
I Dysse- og Jættestuetid levede Befolkningen i Landsbyer og ernæ
rede sig ved Agerbrug og Kvægavl, mens Jagt og Fiskeri som Erhverv
ikke havde den Betydning som i ældre og ældste Stenalder. 1 Midten
af yngre Stenalder blev Freden og det rolige Kulturforløb afbrudt ved
Fjendtlige Stammers Indfald sydfra. Disse Stammer kaldes efter deres
Gravskik for Enkeltgravsfolket, idet de gravlagde deres Døde een i
hver Grav, i Modsætning til Dysse- og Jættestuefolket, hvis Gravkamre
var Fællesgrave. Minder om Enkeltgravsfolket synes ganske at mangle
i Varnæs Sogn, dog maa det antages, at en Del af de 46 Høje, der er
Spor efter i Sognet, dækker over Enkeltgravsfolkets Grave. Højene er
ganske overvejende samlet i Sognets nordlige Del. Talrigt ses de paa
bégge Sider af Vejen, der gaar fra Blaakrog til Varnæs, ligesom en Del
tindes vest og nordvest for Storemose.
I Stenalderens Slutning byggedes Gravkister af flade Sten, Helleki
ster. Saadanne er ikke truffet i Varnæs Sogn, men en Flintpilespids
(A 20107) med Modhager, fundet ved Bovrup og købt 1902 af Gartner
P. N. Thoisen, Blans, vidner om Menneskers Færd i denne Tid.
En Del af de omtalte H^je stammer antagelig fra Bronzealderen, selv
om Fund i disse fra denne Tid ikke er Nationalmuseet bekendt. Efter
Højenes Form og Placering i Landskabet tager Sophus Müller i sin
Afhandling »Sønderjyllands Bronzealder« (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1914 Side 200) da heller ikke i Betænkning at
antage Forekomsten af Bronzealderhøje i Sognet.
Fra ældre Bronzealder kendes fra Sognet 2 Sværd uden nærmere
Fundoplysninger. Det ene findes i Aabenraa Museeum (Nr. 869) og det
andet i Fyens Stiftsmuseum (Mikkelsens Samling Nr. 11). Fundene er
omtalt af H. C. Broholm i Værket »Danmarks Bronzealder« Bd. I Nr.
1167-68 (1943). Fra yngre Bronzealder synes derimod ingen Fund at
være kendt (se H. C. Broholm: Studier over den yngre Bronzealder i
Danmark, (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1933)).
I Nationalmuseets Arkiv ligger endelig et Brev fra Rentier N. C. Gam
melgaard, der den 10. December 1909 omtaler et Bronzearmbaand med
Forsiringer fundet dybt i en Mose tæt ved hans Gaard. Helt sikkert
kan det dog ikke siges, at dette Armbaand stammer fra Bronzealderen,
da Bronzearmbaand ogsaa kendes fra Tiden efter Bronzealderen.
- 89

Bronzealderen afløses som bekendt af Jærnalderen, der begynder
o. 500 f. Kr. og regnes at slutte o. 1000 e. Kr. Fra dette lange Tidsrum
er der i Nationalmuseet kun eet Fund fra Varnæs Sogn, og dette er en
Guldfingerring (Danefænr. 8/39), der er fundel af Lærer J. H. Jensens
Søn, Erik Brandt Jensen, Foraaret 1939. Ringen laa paa Marken »Vesterlyk« i Skovbøl paa den tidligere Banedæmning ca. 20 m vest for Grd.
Nis Jepsens S vinelade. Det er en enkelt glat Guldring med stærkt hvæl
vet Overside og flad Underside. Den er vanskelig nærmere at datere,
men hører snarest hjemme indenfor de første fire Aarhundreder efter
Kristus. I sin Afhandling »Sønderjyllands Jærnalder« (Aarbøger for
nordisk Oldkyndighed og Historie 1916) nævner Carl Neergaard ingen
Fund fra Varnæs Sogn, men mærkelig skulde det være, om ikke en
eller anden Oldsag fra denne Periode fandtes bevaret i Sognet.
Hermed skal saa denne Gennemgang af Varnæs Sogns Oldtidsmin
der slutte. Forhaabentlig vil de kommende Aar bringe adskilligt Mate
riale for Dagen, saaledes at det kan blive muligt engang klarere at be
lyse Sognets Odtidshistorie, end det i Dag kan lade sig gøre. Det er
Sognets Beboere, der har Mulighed for at bevare Oldtidsfundene. Det
gadder om at samle op det, man støder paa, og om at drage Omsorg
for at Grave, Bopladser og Offerfund forbliver urørt, indtil en sagkyn
dig Udgravning kan foretages. Endelig vil det for Forskningen have
stor Værdi, at Oldsager fra Egnen, der er i privat Eje, overlades til el
Museum, hvad enten dette nu bliver Egnens Museum eller National
museet.
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VARNÆS SOGN
INDTIL UDSKIFTNINGEN I 1710.
A F ARKIVAR JOHAN H V I D T F E L D T.

ARNÆS sogn hørte i de ældste tider til Sundeved, der egentlig
betyder skoven ved sundet. Sundeved var oprindelig et stort skovomraade, og det var først ret sent, at mennesket, bortset fra enkelte
spredte bebyggelser, fik bugt med skovene. De mange landsbynavne
paa torp (-rup og -strup) og bøl viser tydeligt, at halvøen hører til de
sidst opdyrkede dele af Nordslesvig.
Det maa ogsaa antages, at Varnæs sogn i de ældste tider har været
næsten helt dækket af skov. Oldtidsminderne viser, at der har boet
mennesker her i stenalderen, men de har uden tvivl især holdt sig
til strandkanten. Hvornaar man er begyndt at trænge frem mod det
indre, ved vi intet om, thi først ret sent faar vi nogen paalidelig op
lysning om sognet.
En af de bedste kilder til vor viden om den ældste tid er stednavnene,
baade de, der stadig kendes, og de, som er gaaet af minde. Det om
fattende sønderjyske stednavnemateriale er nu udgivet af Stednavne
udvalget i det store værk »Sønderjyske Stednavne«.
Selve sognenavnet Varnæs har beskæftiget de ældre historikere en
del. Flos den romerske forfatter Tacitus nævnes et folk Varnerne
sammen med Anglerne. En række tyske forskere har hævdet, at Var
nerne havde boet i Varnæs. Men der er nu nogenlunde enighed om,
at teorien er forkert. Navneligheden er ganske tilfældig, og i virkelig
heden maa navnet tolkes som en sammensætning af næs og det gam
meldanske navneord »waræ«, der betyder udmark. Bovrup kaldes
omkr. 1231 — første gang den nævnes — for Baghthorp. Forleddet
er et gammeldansk personnavn »Baghi«, mens efterleddet torp er et
af de almindeligste sammensætningsled i danske stednavne. Det bc-
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tyder udflytterby og brugtes ved de mange nye landsbyer, som blev
anlagt i Danmark i den ældre middelalder. Det er af oprindelse det
samme ord som det tyske Dorf, men der er den afgørende forskel
mellem det danske torp og det tyske Dorf, at torp næsten altid af
kortes til -rup og -sirup, en forkortelsesform, der f. eks. er ganske
ukendt i det tyske Holsten. Disse to navne er altsaa udprægede danske
navne, og hvis man gennemgaar sognets øvrige stednavne — det gæl
der baade bebyggelsesnavnene og betegnelserne paa de enkelte jord
stykker ude paa markerne — er forholdet akkurat del samme. Over
alt kun danske navne, betegnelser som kun er forslaaelige for danske.
Vi tager nogle faa af de hundreder af navne, der er kendt fra sognet.
Blaakrog, Blaamølle og Blaahøj har alle navne efter BIaabæk. Brok
bjerg (brok = grævling), Hesselgaard, Hørtoft (toft, hvor der dyrkedes
hør), Ornum (gammel dansk betegnelse for et stykke jord uden for
fællesskabet), Snedled (sned = skæv), Ørlager (egl. Ørlandager, ør =
grus). Alle disse stednavne, hvoraf de fleste vel har været bevaret ned
igennem aarhundrederne, fra generation til generation, er alle et vid
nesbyrd om, at vi befinder os paa en egn, som var dansk fra tidernes
morgen.
Første gang historiens lys kastes direkte hen over Varnæs sogn, er
i kong Valdemars jordebog fra omkring 1231, hvor det hedder: »Baghthorp 1 mark guld. Dette er kongens skyld af Varnæs: 5V2 mark korn
og 3 mark penninge, af arnegæld og stud- og gaardsædegæld og af
møllen og færgen 8 ørtug sølv og 2 mark«. Vi ser heraf, at Varnæs by,
eller i hvert fald størstedelen deraf, paa dette tidspunkt har været kon
gens ejendom. Af særlig interesse er oplysningerne om, at der betales
arnegæld og afgift af færgen: thi begrebet arnegæld forekommer kun
i byerne og er en afgift af den jord, hvorpaa husene var bygget. Naar
vi i den ældre middelalder møder begrebet i Varnæs, maa det betyde,
at der her i nærheden af Aabenraa fjord har ligget en lille købstad.
Forudsætningen for dens opstaaen er uden tvivl den i jordebogen
nævnte færgefart. Byerne opstod jo ved vigtigere trafikknudepunkter.
I senere tid ved vi, at Varnæs udgjorde et særligt birk. Dette nævnes
første gang i 1411, men da vort kendskab til de middelalderlige forhold
er saa tilfældige, kan der ikke drages nogen slutning heraf. Birket kan
have eksisteret i aarhundreder før den tid, og det synes mest sandsyn
ligt, at byen allerede paa den tid, da jordebogen blev til, har udgjort
et særligt retsomraade. Og grunden til, at Varnæs blev et birk for sig,
maa sikkert netop søges i, at den var blevet en lille købing. Thi det,
som i gamle dage var afgørende for, om en by skulde regnes som lands
by eller købstad, var ikke, om den havde egen stadsret eller byret som
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i. eks. Slesvig og Flensborg, Haderslev eller Aabenraa. En by var køb
stad i det øjeblik, den blev et særligt retsomraade.
Men hvorfor gled Varnæs da atter ned i landsbyernes række? Grun
den maa være den, at samfærdselslinierne ændredes; fra at have ligget
ret centralt, blev den en almindelig landsby i en afkrog. Men birke
retten reddedes over i den nye — mere smaaborgerlige — tilværelse
og bevaredes til den allernyeste tid. Som vi senere skal se, fik dette
forhold afgørende betydning for udviklingen i Varnæs sogn. Havde
Varnæs by ikke udgjort et birk for sig, vilde den næppe have faaet en
skæbne, saa forskellig fra søsterbyen Bovrups.
Varnæs sogn maa i middelalderen have været et af omegnens største
sogne. I en fortegnelse over katedraticum, en afgift til biskoppen i
Slesvig, opføres Varnæs sogn med en afgift paa 24 skilling, ligesaameget betalte Broager, Uge og Sot trup, mens de øvrige kirker i Lund
tofte herred og paa Sundeved kun betalte 12 eller 6 skilling. Et endnu
mere afgørende vidnesbyrd om dets betydelige størrelse faar man
gennem fortegnelsen over biskoplicnden. 1 1462 solgtes korntienden
fra Varnæs for 24 mark, mens beløbene fra de øvrige sogne i Nybøl
herred kun var: Sottrup 20 mark, Dybbøl og Nybøl tilsammen 30
mark, Ullerup og Adsbøl 16 mark og en læst havre. Fra Ensted indkom
der 10 mark, fra Kværs 6 mark og fra Felsted 20 mark, altsaa lidt
mindre end fra Varnæs. Omkr. 1509 har vi en ny fortegnelse over
tienden, Sottrup og Varnæs er da opført med lige store beløb, 24
mark, mens alle de andre sogne i Lundtofte og Nybøl herreder møder
med mindre beløb. Felsted saaledes kun 22 mark.
Om Varnæs bys skæbne i middealderen har vi enkelte oplysninger.
Fra kong Valdemar Sejr gik den over til den sønderj. hertugslægt, og
omkr. 1344 pantsatte hertug Valdemar byen og Blaamølle til den hol
stenske adelsmand Gotfred Barsebæk for 406 mark og 10 skilling
engelsk. Da han senere gik over til kongen, Valdemar Atlerdag, blev
pantet frataget ham af de holstenske grever, og i 1409 kunde Erik af
Pommern fremføre sønnen Ludvig Barsebæks klage over fratagelsen
i sit store klageskrift mod Holstenerne. Besidderne af Birket var paa
dette tidspunkt hertug Claus' arvinger, hans datter Elisabet, hertug
inde af Saksen og hertug Erik af Saksen. I 1411 pantsatte de blandt
andre besiddelser: »slottet og fæsiningen Aabenraa og byen Aabenraa,
beliggende i Sønderjylland, kongens birker Varnæs, Søderup og Als
lev« til dronning Margrete. Varnæs birk hørte altsaa paa dette tids
punkt under Aabenraa, og dette ejendommelige forhold blev som be
kendt bevaret ned igennem tiderne. Det fik samme skæbne som Brundlund slot: ved delingen i 1490 blev det kongeligt, mens det fra 1544
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hørte under Goltorperne. Ved genforeningen i 1713 kom det atter un
der kongen.
Under det 17. aarhundredes mange krige var Varnæs birk altsaa
gottorpsk, og det kom derfor til at lide samme skæbne som de andre
gottorpske omraader. I 1625 var Christian IV blevet indviklet i 30aarskrigen, og 1627 væltede Wallensteins tropper op igennem Sønder
jylland. Varnæs var ikke kongeligt, og det laa temmelig langt fra
alfarvej, men alligevel mærkede ogsaa den til krigens uvejr. Den 1.
april 1628 kom en fransk vagtmester med sine ryttere til Varnæs.
Soldaterne havde egentlig kvarter i nærheden af Horsens, men var nu
paa Vej til Sønderborg, og undervejs gjorde de ophold i Varnæs, et
ophold, som kom bønderne dyrt at staa. Store udgifter havde de til de
mange indkvarterede ryttere, ialt ca. 250, og meget husraad og pro
viant, mange penge blev stjaalet af disse vilde lejesoldater. Der findes
en fortegnelse over, hvad hver enkelt af byens folk har maattet bøde
under besøget. Et enkelt eksempel viser, hvor dyrt det blev: af Peter
Jensens bol blev der ydet 27 mark i penge, der røvedes gods for 60
mark og til havre og kost for de indkvarterede ryttere med heste be
taltes 18 mark. Heller ikke præsten gik ram forbi. Der blev frarøvet
og med magt aftvunget ham penge, korn, proviant og andre ting til
en værdi af over 300 mark. Ikke mindst gik det ud over byens heste,
og 23 af disse foruden 2 kvier og 5 okser var gaaet tabt, da soldaterne
atter forlod byen. De samlede udgifter og skader anslaaes til 5884
mark og 12 skilling, et meget stort beløb dengang, og bittert hedder det
i opgørelsen over skaderne, »at vi fattige folk er blevet saaledes ud
plyndret, at vi ikke har andet tilbage end det korn, der er saaet i vore
marker«.
Hvorledes det er gaaet sognet under Torstenssonfejden og svensker
krigene, foreligger der ingen oplysninger om, men sandsynligvis er
man ogsaa i disse blevet bravt brandskattet og udplyndret. Det vides
saaledes, at en brandenborgsk afdeling holdt til paa Sundeved, idet
kurfyrst Frederik Wilhelm havde kvarter hos degnen i Sottrup, Tho
mas Brun.
Blaamølle, som nævnes veel pantsættelsen til Gotfred Barsebæk, er
uden tvivl den samme mølle, som omtales i kong Valdemars jordebog.
Den blev nedlagt i 1598 efter overenskomst mellem bymændene i
Varnæs og hertugen, idet man enedes om, at bymændene og Peter
Møller paa Krusmølle hver skulde betale halvdelen af den aarlige afgift.
Allerede før dette tidspunkt fandtes der et laksefiskeri i Blaabæk. Op
rindelig havde mølleren, Boy Møller og hans søn Asmus nævnes, dre
vet fiskeriet, men da han ingen papirer havde derpaa, anlagde Kay
94 —

Rantzau »ein Lachswehr«. Efter nedlæggelsen af møllen blev den
flyttet og anbragt nedenfor mølleslusen. Da bækken dannede skel
mellem Varnæs og Blans bymarker, opstod der senere strid om fiske
rettighederne mellem hertugen af Gottorp og hertug Hans d. y., som
ejede Blans.
Kong Valdemars jordebog viste, at kongen ejede en stor del af Var
næs, uden tvivl langt det meste. Vi har dog et enkelt vidnesbyrd om,
al der ogsaa i Varnæs har været adelige lodsejere, thi i 1269 overdrager
Peder Jonsen sit gods i »Warnesmarc« til hertug Erik. Maaske har der
ogsaa været anden adelig ejendom i Varnæs by. I hvert fald vil tra
ditionen vide, at baade Hipholm og Gammelgaard er navne paa mid
delalderlige adelsgaarde. Af disse skulde Gammelgaard have ligget
lige paa grænsen mellem Varnæs og Bovrup, vest for vejen mellem de
lo byer. Det maa dog ansees for tvivlsomt, om overleveringen har ret,
i hvert fald foreligger der ikke nogen efterretning fra middealderen
om de to gaarde, som aldrig nævnes i et af de mange dokumenter fra
gammel tid. Ogsaa ved Hesselgaard skal der, efter hvad der bereites
af stedkendte mænd, have været en borg, og der er dér fundet rester
af stenbro og et lag trækul. Men dette er naturligvis ikke tilstrækkeligt
bevis for, at der har ligget en herregaard her, og dennes eksistens maa
anses for lige saa tvivlsom som Hipholms og Gammelgaards. En holm
i Varnæs mose kaldes Borresholm (nævnt første gang 1710). Navnet
maa være sammensat af borg eller muligvis borghus eller borgris, og
man kan ikke helt afvise tanken om, at der her kan have ligget en
gammel adelig borg. Men sige nogel bestemt om disse spørgsmaal kan
man ikke, saa længe der ikke har fundet udgravninger sted. Først med
spadens hjælp vil man kunne afgøre, om der muligvis skulde have
været en adelig borg et af de nævnte steder.
Da kongen havde saa meget gods i Varnæs, og denne by i middel
alderen var lidt mere end en almindelig landsby, ligger det nær al an
tage, at der har været en kongelig borg i byen, sæde for kongens foged.
Nede ved Varnæs vig findes der spor af el voldsted, kaldet Vold. Del
bekendte sagn om junker Viggo forlæiler, at han boede her. Men jun
keren er en ren sagnfigur, ja maaske knap nok del. Og den formodning
er nærliggende, at har der været en borg her, var det en kongelig borg.
Del slore ornum, der som nævnt laa uden for fællesskabet, altsaa ikke
hørte til bøndernes bymark, vil det da være naturligt at opfatte som
kongsborgens mark. Den ligger i hvert fald ikke længere fra Vold end
al dette kan have været tilfældet. Men alt er og bliver gisning. Den
eneste sikre adelsgaard i Varnæs by er Ornum, som dog først er op
rettet i det 16. aarhundrede (omkr. 1575) af to bøndergaarde. Gaarden
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laa i markens nordvestligste del, hvor der paa Mejers kort fra 1641
staar: »vestigia Ornum Hof« (spor af Ornumgaard). Bygherren var
Hans Blome, der var en søn af Hans Blome til Melsgaard. Hans Blome
jun. fik en tragisk skadme. Den 1. juni 1589 skød han sin nabo Povl
Uge til Skovbølgaard, da denne var hans gæst paa Ornum. Ved Povl
Uges begravelse den 24. Juli blev dennes søskendebarn, der ogsaa bed
Povl Uge, opfordret til som nærmeste slægtning at forkynde hele slæg
tens undsigelse til drabsmanden. Han udtalte da ogsaa overfor de for
samlede, at Hans Blome var en nidding for den gerning, han havde
gjort. Drabsmanden følte nu jorden brænde under sig. Han flygtede
til Meklenborg, men vendte dog tilbage til Ornum et par aar senere.
Efter hjemkomsten blev han dræbt af Povl Uge, da han overfaldt den
ne paa hans gaard. Hans Blome blev begravet i Varnæs kirke, og ar
vingerne lovede at give 10 Daler til kirken. Endnu i 1609 beklagede
kirkeværgerne sig over, at de ikke havde faaet pengene. Hans Enke
Drude Rantzau solgte Ornum til amtmanden i Aabenraa Kai Rantzau
den 27. februar 1592. I 1597 overdrog denne gaarden til hertug Johan
Adolf af Gottorp for 35001 rigsdaler. Den blev nedlagt og jorden lejedes
ud til bønderne for en afgift af 130 rigsdaler minus 6 skilling. Udsæden
paa gaardens jord var ca. 28 ørtug korn, mens en almindelig helgaard
i byen almindeligvis kunde saa 4 ørtug rug. 4 ørtug byg, 10 ørtug havre
og lidt boghvede.
Hele byen var nu paa hertugens hænder, men derfor fik de Varnsinger alligevel ikke fred for adelen. I den følgende tid kom det til
flere sammenstød. I 1622 beklagede Varnæs-folkene sig over, at Jesper
von Buchwald, som fornylig havde købt Skovbølgaard af Claus Uge.
drev sit kvæg ind paa deres bymark for at lade det græsse der. Her
tugen gav selvfølgelig herremanden ordre til at lade hans bønder i fred.
Kort tid efter var det atter galt med Jesper von Buchwald. Han og hans
folk var flere gange set inde paa Varnæs bymark paa jagt efter harer.
Og hensyn kendte de høje herrer ikke til, ind over bøndernes rugmar
ker gik det. Paa samme tid blev det iøvrigt fastslaaet, al ogsaa den
mægtige Frederik Ahlefeldl til Søgaard benyttede Varnæs bymark
som jagtterræn. Begge herremændene fik selvfølgelig en skrivelse
fra hertugen om at holde op. Men herren til Skovbølgaard vilde ikke
saadan uden videre give tabt. 1 sin svarskrivelse hævdede han, at ejer
ne af Skovbølgaard havde haft jagtret paa Varnæsmark ikke blot i
Claus Uges tid, men ogsaa i dennes faders og bedstefaders tid. Samtidig gjorde han gældende, at om efteraaret, naar ævred blev opgivet
og gærderne fjernet, havde Skovbølgaard ret til at lade gaardens krea
turer gaa paa bymarken. Disse paastaaede rettigheder synes al stamme
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fra, at Skovbølgaard havde lo agre, allsaa ganske smaa jordstykker,
paa Varnæs bymark.
Spørgsmaalet om efteraarsgræsningen gav aarel efter, i 1624, anled
ning til en strid mellem Varnæs og Bovrup. Det var nemlig fra gammel
lid sædvane, at i de aar, da Varnæs østermark og Bovrup nørremark
var under plov, græssede de to byers kvæg i fællesskab paa de nævnte
marker, naar ævred blev opgivet, og kornet kørt ind. Men i dette foraar
havde Bovrupperne begyndt at indtage og beskatte Varnæs-kvæget,
idet de hævdede, at dette var blevet slaael ud, inden Bovrupperne havde
faael deres korn ind.
Første gang, vi faar lidt nærmere oplysning om de enkelte menne
sker, som boede i Varnæs by, er i Aabenraa amts lensregnskab 1535.
Del fremga-ar af dette, at der af byen betaltes 1 mark og 13 skilling i
»kaalpenge«, mens afgiften af Lille mølle var 3 mark og af Blaamølle
1 mark og 2 skilling. Endvidere opregnes alle gaardmændene, som hver
betalte 2 ørlug byg og 4 ørtug, 16 skp. havre (1 ørt ug byg var 12 skp.,
1 ørtug havre 20 skp.).

Deres navne var:
Jep Matzen
Leen Marlens
Hagen Hagensen
Hans Jepsen
Nis Terkildsen
Peler Matzen
Nis Matzen
Peter Atzersen
Anders Jepsen
Malz Bundsen
Nis Ericksen
Jes Negelsen
Tammes Ericksen
Jes Andersen, foged, fri
Johan Reff

Panel Hagensen
Johan Tugsen
Peler Hansen
Christiern Brun
Marqvart Petersen
Jurgen Matzen
Berteit Matzen
Jep Smidt
Nis Negelsen
Michel Scomakcr
Johan Jurrensen
Laurs Negelsen
Jurgen Negelsen
Anders Jurrensen
Dinnis Seuerinsen

I et skatteregister fra 1539 nævnes ligeledes 30 bønder i birket, des
uden fire mænd, som betaler meget mindre i skat end de andre, antage
lig husmænd, gaardsæder som de kaldtes i ældre tid Qvnfr. jordebogens
gaardsædegæld). Ogsaa i 1580, i et register over korn, som skulde be
tales til hertugen, nævnes 30 gaarde, men paa to af disse sidder der to
mænd. Den deling af ejendommene, som var saa karakteristisk for
Varnæs i senere tid, er allsaa begyndt paa dette tidspunkt. Muligvis
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liar den været endnu mere udbredt, end det fremgaar af registret. I
hvert fald var den allerede i 1609 saa vidt fremskredet, at der da var
15 af de 30 gaarde, der var tvillinggaarde, saaledes at der paa delte
tidspunkt var 45 gaardmænd i Varnæs by. I 1641, da Mejers kort blev
tegnet, var forholdet det samme, paa halvdelen af gaardene sad der
lo mænd. At opdelingen er blevet fortsat i den følgende tid, fremgaar
af en oversigt fra ca. 1685, da der var 7 helgaarde, 40 halvgaarde, 3
kvarlgaarde, 2 ottendedelsgaarde og een trediedelsgaard og een totrediedelsgaard, allsaa ialt 54 gaarde, en meget stærk stigning fra 1535,
en stigning, som dog ikke blev fortsat i den følgende tid. Ved udskift
ningen i 1710 var der saaledes kun 55 gaarde i byen, og omkring 1840
siges der at være 6 helgaarde, 46 halvbol, 22 kaad og 27 inderstesteder
i byen. I 1860 var der foruden præstegaarden og degnegaarden 2 kroer,
21 kaad, 49 huse og 52 gaarde. Omkring 1906 var der i Varnæs by 24
ejendomme paa over 1 ha og 48 huse; paa Varnæsmark 21 ejendomme
over 1 ha og 2 huse. Desuden fandtes der spredt paa forskellige mindre
bebyggelser: 47 ejendomme, hvoraf i hvert fald 3 større paa over 25 ha.
Allsaa ialt 142 ejendomme mod 126 i 1860. Her som andre steder er det
i del 18. aarhundrede især antallet af de smaa ejendomme, som forøges,
mens lallet paa gaardene gaar stærkt frem i de foregaaende aarhundreder, ikke saa meget fordi der lages ny jord under plov, men fordi
der finder en udstrakt deling af gaardene sted.
I ældre tid ernærede næsten hele befolkningen i Varnæs sogn sig af
landbrug, og da der fra birket foreligger et ret omfattende materiale
(jordebøger 1609 og 1704, Mejerske kort 1641) til belysning af de vilkaar, hvorunder bønderne i det 17. aarhundrede levede og virkede,
kan der gives en lidt mere indgaaende skildring af landbrugets histo
rie i dette aarhundrede.
Som nævnt var der fra gammel tid 30 gaarde (foruden præstegaar
den) i Varnæs by. Del ejendommelige var, at de alle var lige store,
hvorfor de ogsaa betalte den samme landgilde, nemlig 4 ørtug og 16
skp. havre, 2 ørtug byg, 2 faar, 1 lam, 1 svin, 1 gaas, 1 høne, 20 æg og
1 mark »haer«. I jordebogen 160$) opføres disse forpligtelser som naturalafgifter, men i løbet af del 17. aarhundrede blev de omsat til penge
afgifter. Hoveriet blev allerede i 1597 afløst med en ret stor pengeaf
gift, som senere forøgedes, saaledes at der i 1704 betaltes otte rigs
daler af en almindelig gaard. Dog blev bønderne ved med at være for
pligtet til al yde Edl hoveri ved reparationer og lignende af Brundlund stol. Derimod var de paa grund af den høje landgilde fritaget
for ægter.
Af jordebogen fra 1535 fremgaar det, at gaardene allerede paa dette
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tidspunkt var nøjagtigt lige store. Dette har dog næppe været del op
rindelige, der maa paa et eller andet tidspunkt være sket en omforde
ling, en saakaldt egalisering. En saadan blev almindeligvis gennem
ført, naar alle gaardene i en by havde samme ejer. Og ret tidligt blev
alle bønderne jo fæstere under kongen eller hertugen.
Foruden de 56 gaardmænd var der i 1704 fire kaadnere og 26 indersler i byen, heraf tre præsteinderster med eget hus. Alle kaadnerne
var haandværkere og havde nogen besætning (de tre af dem heste).
Ogsaa de fleste af indersterne drev haandværk, ialt 14, seks var dag
lejere og resten havde forskellige andre erhverv. Kummerligt har ud
kommet tit været for disse smaafolk, men det hjalp dem, al deres ud
gifter var ret smaa. Foruden en afgift til amtstuen paa 1 rigsdaler, de
saakaldle forbedelsespenge, og nogle smaapenge til præst og degn,
betalte de grundhyre til den mand, paa hvis jord de havde bygget deres
hus. Og en stor hjælp var det, at de fleste havde en ko og nogle smaakreaturer, faar eller svin. Mange havde ogsaa lagt sig efter biavl.
I størstedelen af Sønderjylland var det almindeligt, at jorden var
inddelt i otlinger. Oprindelig var det vel en slags bonitering, svarende
til hartkornet i kongeriget, men efterhaanden blev der ret stor forskel
paa værdien af ottingerne i de forskellige byer. Men indenfor del en
kelle ejerlav beholdt ottingen stadig sin betydning, idet den angav,
hvilken kvotadel den enkelte gaard havde i bymarken. Varnæs bymark
var ialt ansal til 58 otlinger foruden de 3^3 otting, som Ornum mark
var takseret til. Af de 58 otlinger havde præstegaarden IV3 otting, og
resien var fordelt paa de 30 gaarde, saaledes at hver af disse fik 2
otlinger minus 1 alen (8 alen lig en otting). Da opmaalingerne i for
bindelse med de Mejerske kort fandt sted, kom man til det resultat,
at birkets samlede størrelse var 4754 V2 lof Irode og 16 kvadratroder
(en loftrode =120 kvadratroder = 0.38 ha). Af dette omraade var der
IO9V5 loftrode, som ikke var loddelt. Det var dels præstegaardens og
kapellanboligens gaardpladser, kirkegaarden, stedet, hvor Ornumgaard laa eller havde ligget (IV2 toftroder og 12 kvadratroder), landerierne ved Blaamølle (23V2 toftroder og 6 kvadratroder), jord til de
fire kaadnere (ialt 2 Vs toftroder og 3 kvadratroder) samt de omraader,
som de to søer indtog. Selve bymarken havde saaledes et omfang paa
4645 lofIroder og 52 kvadratroder. Agerjorden var opmaalt til 2840V3
toftrode, eng og græsgang til 9605/? toftrode og fælles græsgang, mose,
skov og kratbevoksel jord til 844% toflrode og 22 roder. Hver otting
havde godt 75V2 toftrode af bymarken, og heraf var godt 46l/3 toftrode
agerjord. Opdyrkningen var saaledes ret fremskreden i Varnæs birk.
Et udtryk herfor linder vi i jordebogen fra 1704, hvor værdien af
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Fig. 2. Varnæs birk efter Mejerskort 16M (fra Troels Fink: Udskiftningen i Søn
derjylland indtil 1710).

hver otting jord var ansat til 250 mark, hvilket vil sige, at jorden
hørte til den bedre halvdel af amtets jorder.
I?oruden til ottinger var jorden ogsaa ansat til plove, en vurderings
enhed, der brugtes ved paaligningen af visse Skatter. Desuden ind
deltes ejendommene i helgaarde, halvgaarde, kvartgaarde o. s. v. Da
der almindeligvis regnedes 4 ottinger til en helgaard, var gaardene i
Varnæs egentlig kun halvgaarde. Efterhaanden som gaardene ved sam
menlægninger og delinger blev af forskellig størrelse, fik denne ansæt
telse dog mindre værdi.
I fællesskabets tid var bymarkerne i Sønderjylland — i hvert fald
i den østlige del — som regel delt i 6-8 stykker, de saakaldte indtægter
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eller vange. I Varnæs var der 8 indtægter: 1. Blaaskov, som stødte op
til Laksefanget og Bovrup mark, 2. Perdit mellem Blaaskov og byen,
3. Vestermark vest for byen, 4. Vesterskov, 5. Nørremark nord for byen
ned mod vandet, 6. Siethoved ved vandet, 7. Nørreskov nordøst for
byen ved stranden og 8. Lillemark mellem Nørreskov og Blaaskov.
Endvidere nævnes fire særlige marker: 1. Ornummark, 2. Søndermark
mellem Skovbølgaard og byen, 3. Løkke mellem byen og Bovrup mark

Fig. 3. Underskriften under vedtægten fra 1677 (Originalen i Landsarkivet i Aabenraa).

og 4. Blaakrog. I 1704 siges det, at fire af indtægterne almindeligvis
var under plov, mens de fire hvilede. I marken saaedes først boghvede,
derefter møntrug, saa byg og til sidst havre. Kort før 1704 begyndte
man at saa havre to aar i træk, saa at der ialt kom fem indtægter i
brug, og kun tre af de otte kunde hvile.
Af skov var der oprindelig temmelig meget. Det siges i 1609, at der
f. eks. i 1606 kunde fedes 360 svin paa skovene. Men hundrede aar
senere var skovene meget formindsket, og ikke mindst var muligheden
for at bruge dem til opfedning af svinene meget forringet, fordi det
næsten kun var ungskov. Der var da tre skove: Ung bøgeskov i Blaa
krog, noget opvoksende bøgeskov, kaldet Skovsø (i Nørreskov indtæg
ten) og Tykskov, hvor der ogsaa var ung bøgeskov.
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Til byen hørte kun een mose, der laa mellem Lillemark og Ornummark. Det var kun med vanskelighed, al bønderne fik deres nødven
dige brændsel deraf, og de vilde snart komme til at mangle tørv, fordi
adskillige skifter allerede var gaaet ind. Hede fandtes der ikke, men
man brugte tang til at blande i gødningen.
Et meget vigtigt probem for datidens landbrug var høvindingen.
Kunstfoder kendtes jo ikke, og uden hø kunde kreaturerne ikke over
vintre. Der var tre fællesenge: Overkær, Brudekær og Blaamølledam
(ved Blaamølle). Endvidere havde man engen Vigsmose der laa nede
veel vandet, og hvor enhver havde sit afmærkede stykke. Til græsning
anvendtes desuden de indtægter, der hvilede. Pr. o!ting kunde der
græsses 4 heste og 4 køer eller i stedet for en ko 2 stykker ungkvæg.
Hvad bønderne havde af kreaturer herudover, saasom ungkvæg og
faar, bragte de til byerne paa heden, hvor de lejede græsning. Saaledes
var forholdet i 1704, men tidligere havde det vieret lidt anderledes,
som det fremgaar af en overenskomst, vilkaar som det hed, fra 1677,
som byens mænd har underskrevet eller forsynet med deres bomærke
(se fig. 3). Det blev heri faslslaaet, at hver gaard maalte græsse 8
heste og 10 køer. Endvidere skulde byens aftægtsfolk have lov at have
16 faar eller svin paa marken. Det var derimod forbudt indersterne
at sætte kreaturer ud paa den fælles græsning.
Gennem jordebogen fra 1704 faar vi mulighed for al faa et indblik
i, hvorledes forholdene var for den enkelte gaards vedkommende. Da
alle gaardene var lige store, var vilkaarene nogenlunde ens, og det vil
være tilstrækkeligt al redegøre for en enkelt af gaardene. Vi tager den
gaard, som indehavdes af Jørgen Andersen.
Huset var paa 12 fag og havde lervægge. Desuden var der 3 fag tvær
hus, 5 fag lo og stald, 14 fag lade, 4 fag til kalve- og faarestald og 4
fag »Luchtscheune«.
Et ejendommeligt indtryk af fortidens landbrug med dels spredte
jordbesiddelse faar man ved at betragte, hvorledes Jørgen Andersens
jord var fordelt:
den
den
den
den
den
den
den
den
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

indtægt:
indtægt:
indtægt:
indtægt:
indtægt:
indtægt:
indtægt:
indtægt:

4
9
6
4
7
3
3
6

agre
agre
agre
agre
agre
agre
agre
agre

Og 5 stykker

og
Og
Og
og

9
7
o
2

stykker
stykker
stykker
stykker.

Denne ene gaards markjorder var saaledes fordelt paa 42 agre og 25
stykker, og hertil kommer saa endda to særlige stykker jord, der brug
tes til høslet, det ene paa Ornummark, det andet »Lille Maes« i Nørreskovindtægt. Man behøver ikke meget fantasi for at forestille sig, hvil
ket mægtigt fremskridt udskiftningen var.
Gaardens besætning var: 6 heste, 1 plag, 1 føl, 6 køer, 5 stk. ungkvæg,
10 faar og 4 svin. Man lægger mærke til det forholdsvis store heste
hold, som var ganske almindeligt i daliden. Svineholdet var derimod
ganske ringe, nærmest beregnet til hjemmeforbruget.
I afgifter svaredes følgende: Tjenestepenge (afgift for afløst hoveri)
8 rigsdaler, afløsning af landgilden og renter af indfæste 23 rigsdaler
og 7 skilling, afgift af Ornummark (se foran) 5 rigsdaler og 3 skilling,
kontribution (skat) 24 rigsdaler, amtsudgifter 1 rigsdaler og 38 skilling,
forskelligt 4 rigsdaler og 29 skilling. Hertil kom saa forpligtelserne
overfor kirken, præsten og degnen. Udgifterne til tjenestefolk var 10
rigsdaler til en karl og 5 til en pige. Forbruget af korn anslaaes til
12 td. rug, (5 td. boghvede og 6 td. malt.
Udsæden var paa dette tidspunkt 40 skp. rug, 44 skp. byg, 128 skp.
havre og 32 skp. boghvede. I begyndelsen af det 17. aarhundrede havde
det været lidt anderledes: 40 skp. rug, 48 skp. byg, 200 skp. havre og
1-2 skp. boghvede. Foldudbyttet kunde selvfølgelig variere en del i de
forskellige aar. I den følgende oversigt opgives foldudbyttet for den
bedste høst, middelhøsl og daarlig høst samt det samlede udbytte ved
middelhøst:
Produktion ved middelhøst

Foldudbytte

Boghvede:
Møntrug:
Byg:
Havre:
Høhøst:

4
5
4
5

-

3 3 3 3V2

IV2.
IV2.
1.
. 9.
/

12 td.
15 td.
I6V2 td.
56 td.
22 læs

Efter nutidens forhold synes saadanne resultater meget ringe, men
i datiden har man uden tvivl regnet dem for helt pæne.
Paa grundlag af disse beregninger og oplysninger om landgilde, ud
sæd og eget forbrug kan man danne sig et begreb om forholdet mellem
produktion og det samlede forbrug. Det maa dog stærkt fremhæves,
at man ikke maa drage for vidtgaaende slutninger. Saadanne oplys
ninger er langt fra paalidelige, og man kan selvfølgelig ikke slutte fra
en enkelt by, endsige en enkelt gaard, til hele landsdelen.
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rug

byg

haure

boghuede

0
40
9(5

24
44
48

96
128

0
32
48

samlet forbrug:: 136
120
produktion:

116
132

224
448

80
96

1(5

1(5

224

16

Landgilde:
udsæd:
forbrug:

overskud:

Hvis oplysningerne er rigtige, vil det allsaa betyde, at en almindelig
gaard i Varnæs før afløsningen af landgilden knap nok har kunnet
producere tilstrækkeligt brødkorn, mens der har været et vist over
skud af byg og boghvede, et par tønder af hver kornsort. Overskuddet
af havre er uden tvivl gaaet til opfodring. Det vil sige, at næsten alle
pengeafgifter, udgifter til indkøb af absolut nødvendige købmands
artikler, lønninger o. s. v. har maattet skaffes ved hjælp af husdyrene.
Det er et mørkt billede af Varnæs-bøndernes økonomiske forhold før
udskiftningen, vi faar gennem disse oplysninger. Maaske er de ogsaa
for mørke. Paa den anden side maa man ikke glemme, at vanskelig
hederne for Varnæs-bønderne i aarene før 1710 var meget store. Det
er paa denne dystre baggrund, reformerne maa ses. De ændrede med et
slag de vilkaar, som bønderne arbejdede under, fra fattigdom gik det
frem mod velstand.
I det følgende fortælles om Bovrup, men det maa straks siges, at
kildematerialet til denne bys historie i ældre tid er ret ringe, fordi dens
gaarde næsten udelukkende var i adelens besiddelse. Det er først i
løbet af det 18. aarhundrede, da en stor del af disse kommer under
Augustenborg, at vi kan faa noget at vide om de vilkaar, bønderne her
levede under.
Som nævnt er byens navn sammensat af det gamle danske person
navn Baghi og ordet torp. Den ældste af hjemlede form er Bagh thorp
(1231). Endelsen torp viser, at den hører til den store gruppe af torp
byer, som er udflyttet fra en ældre adelby. Hvilken lader sig vel ikke
afgøre med sikkerhed, men efter hele beliggenheden at dømme synes
det mest nærliggende at tænke sig, at det er Varnæs, som er moder
byen, selvom man ikke kan afvise den mulighed, at de første udflyt
tere kan være kommet fra Kiding, der maa høre til egnens ældre
bebyggelser. Bovrup har altid været en ret stor landsby, og man maa
derfor regne med, at grundlæggelsen er skel paa et forholdsvist tidligt
tidspunkt.
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Af kong Valdemars jordebog fremgik det, at kongen havde nogen
besiddelse i byen; der nævnes en niark guld. Det svarer til en otting,
allsaa en kvartgaard, saa kongen var kun en af de mindre lodsejere.
Hvem de andre var paa dette tidspunkt, vides ikke, men noget senere
kan del fastslaaes, at der har været en del gejstligt gods i Bovrup. 1
1483 sluttes saaledes en overenskomst, hvoraf det fremgaar, at præsten
Johan Tymessen havde stiftet et vikarie ved St. Nicolai kirke i Flens
borg og dertil givet en gaard i Bovrup. Den blev senere købt af raadmand Hayngh Paysen i Flensborg for 100 mark, hvilket salg bekræftes
ved overenskomsten. Ogsaa St. Knuds gildet i Flensborg eller maaske
snarere St. Knuds alteret i St. Mariekirke havde en gaard i Bovrup,
hvoraf der betaltes 5 ørtug korn i landgilde. Den blev senere frataget
Mariekirke og tillagt præsten ved St. Nicolaikirke. Kapitlet i Slesvig,
som var knyttet til domkirken, havde i middelalderen udstrakte godsbesiddelser i hele Sønderjylland, i Bovrup saaledes en eller to gaarde
og et stykke jord, hvoraf der betaltes 6 sterling.
Nærmere oplysninger om de øvrige lodsejere i byen faar vi først i
det 16. aarhundrede. Der nævnes da følgende bønder:
1539. Under St. Jørgens hospital i Aabenraa: Riggel Jurrensen.
1533. Under Sønderborg len: Hans Michelsen, Nis Persen, Michel
Jepsen, Nis Assersen, Per Jepsen, Asser Jepsen, Haken Persen, Michel
Jensen, Nis Michelsen, Jes .Pauelsen, Nis Esbernsen, Jep Terkelsen,
Nis Bundsen, Nis Assersen.
1543. Under Tønder amt: Peter Jebsen, Hans Artzersen, Jurgen An
dersen. Endvidere de saakaldte Rixtorp tjenere: Hans Atzersen og Nis
Petersen (paa een gaard), Jurgen Andersen og Peter Jebsen. Det mær
kelige navn skyldtes, at disse gaarde i det 15. aarhundrede havde til
hørt slægten Rixtorp. Paa Christian I.s tid levede der en Klaus Rixtorp
paa Sundeved. Under det oprør, som rejstes af kongens broder Ger
hard, støttede han denne og holdt i nogen tid Flensborg mod kongens
tropper. Da oprøret var brudt sammen, blev han dømt fra liv og gods,
og hans besiddelser blev overdraget til dronning Dorotea.
1543. Under Claus Emicksens enke, fru Kathrine til Tyrstrupgaard:
Ätzer.
1543. Frantz von Ahlefeldts bønder: Anders Jensen, Jes Jepsen, Jep
Buntzen, Peter Vydth og Thomes Nyelsen. Gregorius von Ahlefeldts
bønder: Jurgen Jepsen, Nis Boesen, Peter Petersen og Nis Jepsen. Ahlefeldterne var som bekendt ejere af det udstrakte Søgaard godsomraade,
og vi har her kernen i de senere Augustenborgske besiddelser i Bovrup.
1543. Povl Uges bønder: Hans Johansen, Jes Mus og Marten Vit.
Disse folk hørte under Skovbølgaard i Felsted sogn.
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1543. Povl Magnesen til Blansgaard havde een guard i Bovrup: Lau
rens Torsen.
Besiddelsesforholdene i Bovrup paa reformationstiden frembyder
saaledes et meget broget billede. Kronen var den største lodsejer med
ialt 21 gaarde, hvoraf oprindelig een var gejstlig (St. Jørgen) og 3 ade
lige (Rixtorp tjenerne), 3 eller 4 gaarde maa antages at have hørt under
kirken (St. Nicolai og domkapitlet) og 14 var adelige. Nu kan man
spørge, om alle gaardene er med i denne oversigt. Omkring 1606 oply
ses det, at der var 65 gaarde i hele sognet. Da der var 30 i Varnæs (der
er antagelig regnet med udelte gaarde), bliver der altsaa 35 tilovers til
Bovrup. Men der nævnes 39 gaarde i Aarene 1533-1543, saa mange kan
der ikke mangle i fortegnelserne.
Fra 1624 findes en oversigt over de forskellige øvrigheder, hvorun
der bønderne i Bovrup hørte. Foruden hertug Frederik til Nordborg,
en søn af Hans d. y., nævnes Gregorius von Ahlefeldts enke og arvin
ger, Frederik von Ahlefeldt til Søgaard, Jasper von Buchwald til Skovbølgaard, Moritz Høg til Avnbølgaard og Henrik Magnussen til Blans
gaard samt domkapitlet og St. Nicolai kirke i Flensborg. Som man vil
se. er de 7 gaarde under Aabenraa og Tønder amter gaaet over paa
andre hænder, ligeledes gaarden under Tyrstrupgaard; af ny tilkomne
er der kun Moritz Høg, men saa vidt det kan ses, var det kun en enkelt
gaard, han havde. Hvem der har erhvervet de syv øvrige gaarde, kan
ikke siges med bestemthed, men i hvert fald de fire af dem og sand
synligvis alle syv er kommet under hertug Frederik, som i 1623 havde
mindst 18 helgaarde i byen. Det er uden tvivl hans fader Hans d. y.
— en af datidens største godshandlere — som har købt eller tilbyttet
sig dem. En del af hans gaarde var lagt under Ballegaard.
1 løbet af del følgende aarhundrede skete der en stor forandring i
disse forhold, idet Ahlefeld terne paa Søgaard efterhaanden erhvervede
langt den største del af byen. 1670 købte Frederik Ahlefeldt Ballegaard,
og 1700 kom Skovbølgaard under Søgaard. Af en synsforretning fra
1709 fremgaar det, at der i dette aar var ikke mindre end 47 bønder
og 10 kaadnere i Bovrup, som hørte under herremanden paa Søgaard.
Foruden de gejstlige ejendomme var der kun to gaarde under andre
herrer.
Efter de store godskøb foretog Ahlefeldterne ret vidtgaaende om
læggelser med hensyn til bøndernes tilhørsforhold; gaardene under
Skovbølgaard synes at være overført til Kiding, hvortil ogsaa de bøn
der blev henlagt, som fra gammel tid havde tilhørt Ahlefeldterne. Nogle
af de bønder, som tidligere havde hørt under Ballegaard, maa ligeledes
være blevet overført hertil, mens resten blev lagt under Bøjskov. Enkel-

106 —

le af ændringerne kan dog ogsaa være foretaget af Nie. Poulsen ef
ter 1725.
Det var et virkeligt imponerende storgods, Ahiefeldterne havde sam
let sig. Men hovmod staar for fald. I 1722 døde den sidste Ahlefeldt
paa Søgaard, grev Carl Ahlefeldt, statholder i hertugdømmerne. Hans
bo erklæredes konkurs, og i 1725 kom hele det mægtige godsomraade
til auktion, og de mange herregaarde fordeltes paa en række købere.
Hovedparten, bl. a. Graasten og Kiding, fik Augustenborgerne, der i
forvejen havde Avnbølgaard. Skovbølgaard købtes af overinspektør
Nie. Poulsen, der ogsaa erhvervede Ballegaard og Bøjskov.
1 1767 var fordelingen af gaarde saaledes: 171/2 augustenborgske
(under Kiding), 1 under Avnbølgaard (augustenborgsk), IOV2 under
Bøjskov, 9 glücksborgske kaad og 3 inderste (det er antagelig Blansgaard ejendommen, der er blevet udparcelleret), 1 gaard under dom
kapitlet og 2 under St. Nicolai. Opgørelsen er dog lidt misvisende, idet
der er regnet med helgaarde. I virkeligheden var der 53 gaarde, 9 kaad
og 3 indeststeder i byen. Til sammenligning kan det oplyses, at i 1860
var der 19 gaarde, 4 inderstesteder og 5 kaad samt en kro under Bøjskov,
en kro under Nybøl herred og 33 gaarde, 8 kaad og 31 inderstesteder og
huse under Aabenraa amt (tidligere domkapitelsgaarde og augusten
borgske ejendomme). Omkring 1906 var der i kommunen 9 ejendomme
paa 25-50 ha, 81 paa 1-25 ha og 32 uden jord eller kun med haver.
Som man vil have set af det foregaaende, var der en stor og afgø
rende forskel mellem Varnæs og Bovrup. Varnæs blev paa et meget
tidligt tidspunkt samlet under kronen, hoveriet blev afløst, og bønderne
fik efter udskiftningen udmærkede økonomiske betingelser at arbejde
under. I Bovrup gik det lige modsat. Mere og mere af jorden gik over
paa adelens hænder, og jo mere samlede adelsbesiddelserne blev,
desto daarligere blev bøndernes økonomiske og sociale kaar. Ahie
feldterne og Augustenborgerne var ikke blide herrer. Paa deres godser
herskede livegenskab og hoveri. Folkevittigheden har prøvet at be
grunde denne udvikling og samtidig give en forklaring paa byens
navn: Bønderne levede over evne og gjorde gæld paa gæld, indtil de
havde »borget« alting »op« (Bor-op): saa maatte de tage gaardene i
fæste af herremændene.
Hertug Hans var vel nok en af dem, der begyndte med den haarde
politik overfor bønderne. 12 af gaardene i Bovrup lagdes som hov
bønder under Ballegaard. Tidligere havde det vist nok været saaledes,
at gaardene under Søgaard var fri for hoveri og i stedet betalte fripenge. Men for godsejeren gjaldt det om at faa bøndernes arbejds
kraft udnyttet i den videst mulige udstrækning. Og hoveriet var ube-
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grænset. Kunde man finde et egnet sted at lade bønderne arbejde, vilde
del betyde en forøgelse af godsets indtægter. Dette er baggrunden for
oprettelsen af ladegaarden Kiding, som fandt sled i 1716 ved at ned
lægge landsbyen Kidings 8 gaarde. Erhvervelsen af Skovbølgaard var
vel ogsaa et led i disse planer. Bønderne i Bovrup blev nu gjort hoveri
pligtige til Kiding, eller som det hedder i 1721: de kom til at yde
dagligt hoveri. 75 aar senere begyndte bøndernes kamp mod hoveriet,
saaledes som det vil blive skildret i et følgende afsnit.
Nærmere oplysninger om bymarken foreligger først fra udskiftnings
tiden. Del vides dog, at denne ligesom markerne i de sundevedske byer
var vurderet til mark guld. Om el stykke jord paa Bovrup mark, som
paa Christian II.s tid var blevet henlagt til det nyoprettede kapellan
embede, hedder del i 1576, at det var lige saa meget som en trediedel
af en otting eller en mark guld. Begge vurderinger har saaledes været
kendt. 1721 oplyses det, at den del af byen, som hørte under Søgaard,
var ansat til 28 5/48 plov, og al der regnedes 5 mark guld paa en plov.
Guldvurderingen var altsaa paa dette tidspunkt stadig i brug. I ældre
tid var gaardene af meget forskellig størrelse, men da Carl Ahlefeldt
havde faaet saa stor en del af byen i sin besiddelse, var han ogsaa
mester for at ændre dette. Alle hans gaarde blev gjort lige store, saa
var der ikke noget at skændes om, og det var lettere at fordele afgifter
og byrder. Helt lige store blev de dog ikke, thi mens der var 40, der
hver havde 7/i3 plov land, var der 6, som var dobbelt saa store, altsaa
paa 1V13 plov.
Til slut et par ord om befolkningen i Varnæs sogn. Folkelallet i ældre
tid kendes ikke, men del er saa heldigt, at listerne fra den første folke
tælling i Sønderjylland, der fandt sted i 1769, er bevaret fra birket,
mens de ellers i de fleste tilfælde er tilintetgjort. Der levede i dette aar
548 mennesker i Varnæs by. De fordeler sig saaledes:
mænd

Ved landbrug
haandværkere
sømænd .
daglejere . .
aftægtsfolk .

. 54
. 4
. 4
. 29
. 13

kn i nd er

56
6
2
30
30

mænd

børn under 15 aar .
børn over 15 aar .
tjenestefolk ....
forskellige ....

77
43
33
2

kvinder

82
49
32
2

I den følgende lid steg befolkningstallet rel stærkt. I 1845 levede der
759 mennesker i birket og 581 i Bovrup, mens der i 1860 var 769 men
nesker i birket og 661 i Bovrup, iall 1430 i hele sognet. I 1910 var folke
tallet i Varnæs og Bovrup kommuner henholdsvis 969 og 719, i 1921
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Fig. 4. Udsnit af Videnskabernes Selskabs opmaalingskort over Varnæsegnen (ca.
1777). Maalestok 1:20.000. Originalen i Geodætisk Institut.
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873 og 678, altsaa en meget ringe fremgang under fremmedherredømmet.
Men tal siger jo ikke alt. Man vil ogsaa gerne vide lidt mere om de
enkelte mennesker, om deres sindelag, deres sprog og afstamning. For
tegnelserne fra omkring 1540 over de bønder, der dengang levede i
sognet, er gengivet under omtalen af de to byer. Det er kun navne, men
alligevel navne, som siger en hel del. Thi bortset fra den lidt fremmed
artede iklædning, som den tyske skriver har givet nogle af navnene,
er det typiske danske navneformer, som møder os her. De to eneste
undtagelser kunde synes at være Riggel og Marqvart, men det første
er meget almindeligt i hele Sønderjylland og det sidste, der er indkom
met fra Tyskland, forekommer i middealderen som el ganske alminde
lig navn i hele Danmark. Stednavnene viste, at befolkningen i Varnæs
har været dansk fra de ældste tider. Personnavnene fra reformations
tiden afgiver det samme vidnesbyrd, de kunde lige saa godt være hen
tet fra et hvilket som helst sogn nordfor Kongeaaen.
Men det er naturligvis ikke tilstrækkeligt at fastslaa, at Varnæs var
et dansk sogn omkring aar 1000 og omkring 1540. I de følgende aarhundreder kan der have fundet en saa, stærk indvandring sted sydfra,
at forholdet er blevet ganske ændret. Men dette har ingenlunde været
tilfældet. Tværtimod.
1 ældre lid har befolkningen sikkert været ret fast bosiddende. Af
de 57 bønder og kaadnerne under Søgaard, som i 1709 nævnes i Bov
rup, var 25 født paa deres gaard eller kaad, 22 i den øvrige del af
byen, 5 i Varnæs og en i nabosognene, 3 paa Als og om een mangler
der oplysninger. Det vil sige, at 92,9 % af de daværende ejendoms
besiddere var født i Varnæs sogn, et procenttal, som ligger betydeligt
over, hvad der ellers var det almindelige i Sønderjylland i det 18. aarhundrede. Aarsagerne til at befolkningen i Bovrup paa dette tidspunkt
i saa udpræget grad var hjemmefødinge maa bl. a. søges i livegen
skabet, der jo gjorde befolkningen stavnsbunden.
Varnæs sogns kirkebøger indeholder fra 1777 oplysninger om de
dødes fødesteder. Paa grundlag af dette materiale kan man fastslaa,
hvorledes befolkningens afstamning i tiden indtil 1848 har været. Af
de 1029 personer over 14 aar, som er døde i sognet i tiden 1777-1848,
mangler der kun oplysninger om 37; af de resterende 992 var ikke
mindre end 780 eller 78,6 % født i sognet, 169 i det øvrige Nordslesvig,
6 i Sydslesvig, 26 i kongeriget og 4 i Holsten og Tyskland, altsaa kun
0,4 % af befolkningen stammede fra tyske omraader, 0,5 °/o fra det
nationalt blandede Sydslesvig, mens 99,1 °/o var fra rent danske egne.
Et mere slaaende vidnesbyrd om Varnæs sogns tilknytning til det dan-
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ske kulturomraade findes ikke. Varnæs var dansk fra tidernes morgen,
det var dansk i 1848 som i 1540 eller aar 1000. Og det blev ved at være
dansk efter 1864, da sognets folk gang paa gang ved valgurnen aflagde
vidnesbyrd om deres danskhed, den danskhed, som de har arvet fra
deres forfædre gennem utalte generationer.
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LANDBOREFORMERNE I VARNÆS

OG BOVRUP.
AF LEKTOR 1> R. PHIL. TROELS PINK.

de lo nabolandsbyer, Varnæs og Bovrup, randede? der i tidligere
tid vidt forskellige forhold som følge af den afvigende sociale udvik
ling. Varnæs hørte under Aabenraa amt, der fra 1544-1713 var en del
af den gottorpske hertugs besiddelser; siden kom det under kronen.
Bovrup hørte derimod under forskellige adelsgaarde. De fleste bønder
var fæstere under Ahlefeldteme paa Søgaard.
I de fyrstelige omraader (kongens og hertugens) havde bønderne
forholdsvis lempelige vilkaar. Fyrsterne lagde nemlig mest vægt paa
at have gode skatteydere; de indrømmede derfor deres undersaatter
ret vidstrakt personlig og økonomisk frihed, men tog sig til gengæld
betalt gennem skatterne, der i det 17. aarhundrede naaede meget højt
op. BL a. afløstes hoveriet til de kongelige og hertugelige ladegaarde,
mod en saa høj aflønningssum, at det faktisk betød en alvorlig for
øgelse af byrderne.
I Aabenraa amt, og følgelig i Varnæs by, fandt hoveriafløsningen
allerede sted i 1597; men afgiften sattes klækkeligt i vejret i 1632.
I Nordslesvig som helhed var de fleste bønder kongens eller Gottorperhertugens fæstere; og herregaardenes og ladegaardenes antal var
ringe, men paa Als, Sundeved og i Lundtofl herred var det anderledes.
Her havde hertug Hans den Yngre og hans sønner saml Ahlefeldteme
paa Søgaard indført stordriften, der havde bøndernes tvangsarbejde
som forudsætning. Bovrup hørte med til dette omraade, og den mod
sætning, der spores mellem Varnæs og Bovrup, er altsaa karakteristisk
for større omraader.
Lundtoft herred domineredes indtil 1722 helt af Ahlefeldteme, som
førte et strengt regimente. Herregaardene udvidedes med jorden fra
mange nedlagte bondebrug. Det forekom, at hele landsbyer blev ned-
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Fig. 5. Varnæs præstegaards bulhuslade, (efter fotografi i Nationalmuseet).

mængde grene. Man maatte da gøre hegnene saa korte som muligt, og
der kunde ikke være tale om at indhegne hver enkelt lille ager, men
i det levende hegn havde man fundet et sikkert og billigt hegn. Refor
men fik et tilfældigt forløb, og blev ikke forbundet med en udflytning
af gaardene. Jordfordelingen vedblev derfor at være meget daarlig.
Men alene fællesskabets ophævelse rummede en stor økonomisk fordel.
I Varnæs anmodede bønderne allerede i 1680 en hertugelig under
søgelseskommission om tilladelse til at udskifte jorden; tilladelsen blev
givet; men faa aar senere besatte den danske konges tropper den got
torpske del af Sønderjylland, og der kom ikke noget ud af planen.
Heller ikke et forsøg i 1698 førte til noget resultat. Men i 1709 blev
sagen bragt paa bane af en ny hertugelig kommission, der var sendt
til Aabenraa amt for at undersøge de slette tilstande. Kommissionen
kom til det resultat, at de uheldige forhold i Varnæs kunde afhjælpes,
hvis hver mand i den store landsby fik sin jord samlet for sig, og
gaardene blev flyttet ud af byen. Sagen blev lagt i hænderne paa hus
fogden i Aabenraa, Güntherolh, der med megen iver gik op i arbejdet.
Det er ham, der har den væsentligste del af æren for, at reformen blev
gennemført. Regeringen gav 1500' rdl. til deling blandt de bønder, der
skulde flytte ud, desuden fik hver et egetræ til bygningstømmer. Alt
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syntes nu al være i orden, men da det kom til stykket, veg bøndernes
flertal alligevel forskrækket tilbage. Der havde hele tiden været et min
dretal, der var imod; men da det nu i sommeren 1710 saa ud til at blive
alvor, at man skulde rykke ud fra det betryggende fællesskab i lands
byen, hvor man vel havde skændtes, men ogsaa haft det rart med
hinanden ved de store gilder og i det hele taget følt tryghed, fik min
dretallet adskillige over paa sin side. Rent teoretisk kunde man godt
indse, at udskiftningen bød store fordele, men det var ikke fristende
at skulle bygge sit nye hus midt ude paa den aabne mark. Güntheroth
indberettede sagen til regeringen; men nu hjalp der ingen kære mor;
der kom kort og godt ordre til, at reformen skulde gennemføres, og
med trykket sind bøjede man sig for det uundgaaelige.
Landmaaler Peter Petersen opmaalte jorden, der derefter fordeltes
paa de 30 bol; (det 31. bol, præstegaarden, der allerede havde en del
af jorden for sig selv, fik nu det resterende, inden den almindelige
fordeling fandt sted). Det blev ca. 34 ha. til hvert bol, men de fleste
gaarde var halvbol, saaledes at det almindelige blev gaarde paa ca.
17 ha. land. De to bolsfæller fik jorden udlagt under eet og flyttede ud
sammen; deraf kommer det særprægede for Varnæs, at gaardene den
dag i dag ofte ligger to og to. Set fra et hygge-synspunkt var det rart,
at de enkelte gaarde ikke skulde ligge helt isolerede.
I løbet af aaret 1711 gennemførtes reformen. 24 bol udflyt ledes i
løbet af dette og det næste aar, mens 6 blev tilbage i landsbyen og fik
jorden nærmest ved. Den 1. 5. 1712 udbetalte den hertugelige regering
de 1500 rdl., og dermed var alt i orden.
For Güntheroth blev reformen en god forretning. Han fik indtæg
terne af de tomme hussteder i landsbyen, som han udlejede til 21 husmænd. Ligeledes maatte de 6 tilbageblevne bol betale en afgift. Aarligt
kunde man regne med ca. 275 rdl. fra Varnæs, hvilket i vore penge vil
svare til adskillige tusinde kroner. I aarenes løb samlede han sig en stor
formue, som ved hans død overgik til Güntheroths stiftelse i Aabenraa.
De penge, han tjente i Varnæs, kommer endnu den dag idag en række
gamle mennesker til gode.
Reformen viste meget hurtigt sin berettigelse. Mens forholdene før
udskiftningen havde været ret fortvivlede og skatterestancerne store,
bedredes tilstanden nu væsentligt, og bønderne kunde snart betale en
hver sit. I de følgende aar hører man rundt om fra Nordslesvig hen
visninger til reformen i Varnæs og dens heldbringende følger.
Güntheroth kom senere i hertugen af Augustenborgs tjeneste som
overinspektør paa Graasten. Ogsaa i denne stilling søgte han at fremme
udskiftningssagen, men med mindre held. I 1744 søgte han sammen
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I'ig. 6. Varnæs efter udskiftningen. Paa et maalebordsblad er der tegnet cirkler
om de udflyttede gaarde (fra Troels Pink: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770).

med justitsraad Koch, der ejede Bøjskov, at faa en udskiftning gen
nemført i Bovrup; men bestræbelserne strandede paa de to bønder
under St. Nikolaj kirke i Flensborg og domkapitelsfæsteren. Denne
sidste, Eggert Christensen, svarede, da Güntheroth og Koch henviste til
de gode resultater i Varnæs, at forholdene her ikke beviste noget, idet
nogle bolsmænd var velhavende og andre ikke, hvoraf det fremgik,
at undersaatternes velstand ikke afhang af udskiftningen, men næst
den guddommelige velsignelse af enhver bondes ufortrødne flid og or
dentlige landbrugsførelse.
Eggert Christensen kan dog ikke have ret i denne paastand. Maaske
skyldes det, at han selv var fri for hoveri og derfor ikke følte, hvor
skoen trykkede. Adskillige vidnesbyrd tyder paa, at Varnæsbønderne
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Fig. 7. Udskiftningskort fra Bovrup (Originalen i Landsarkivet i Aabenraa).
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har naaet en usædvanlig velstand. Her skal kun anføres eet eksempel,
der rummer en direkte sammenligning mellem de to landsbyer. Det
lindes i nogle erindringer nedskrevet af skolelæreren Johs. Hansen
Pade, der i aarene 1771-72 opholdt sig i Bovrup:
»Bønderne i Bovrup var alle fæste- og hoverigørende bønder lig
gende i fællesskab . . . Deres jorder var ikke af de frugtbareste, tildels
sandige, saa de af den aarsag saaede mest boghvede og rug. De var
derfor næsten alle fattige. Jeg fandt ikke hos nogen bonde dér enten
stueur eller kakkelovn. Disse møbler fandt jeg kun hos en husmand
og snedker dér (i Bovrup), bemeldte mand var temmelig velhavende.
Saa fattigt det saa ud i Bovrup, saa meget synles det udvortes at forraade velstand i kirkebyen Varnæs. Disse var kongeejendoms- og af
fællesskab komne bønder. Deres jorder var ogsaa meget bedre end de
Bovruppers. Da jeg lejlighedsvis kom ind i en bondegaard udi Varnæs,
frapperedes jeg meget: i dagligstuen fandtes kakkelovn, stueur, ska
toller, malede værelser, kort sagt, stadseligt som hos en anselig køb
stadmand«.
Paa det tidspunkt, Pade opholdt sig i Bovrup, var imidlertid de
afgørende skridt til udskiftningen taget. Det havde kostet stort besvær,
men efterhaanden var man dog enedes. Sagen blev i 1766 bragt paa
gled af hertug Frederik Christian af Augustenborg og justitsraad Koch,
der ejede Bøjskov. Vanskelighederne kom denne gang som sidst fra de
kirkelige undersaatter, især domkapitelsfæsteren. Justitsraad Koch fo
reslog, at jorderne skulde fordeles ved lodtrækning, men domkapitels
fæsteren, Asmus Jepsen, protesterede paa det voldsomste. Han vilde
ikke risikere at skulle flytte ud af landsbyen, da han lige havde sat
sit hus fint i stand og aaret før bygget en ny lade; desuden havde han
el par skovskifter, som han ikke vilde af med. Han nægtede derfor at
lade sin jord opmaale og fik støtte fra de to Nikolaj-kirke-tjenere. Da
man ikke kunde naa videre, greb rentekammeret i København (finansog landbrugsministeriet) ind i sagen og udnævnte to kommissærer, der
skulde ordne tingene, dog saaledes at domkapitelsfæsteren fik lov til
at blive i sin gaard og faa jorden udlagt i nærheden. Trods denne ud
prægede begunstigelse af en enkelt gik hertugens repræsentant og justilsraad Koch ind paa kravet, dog paa betingelse af, at de tre ikkeadelige undersaatter skulde have deres jord i en lang stribe fra lands
byen ud til det yderste skel. Dette afviste de tre paagældende i første
omgang, men til sidst gik de med til det, saaledes at de tre paagælden
de fik deres jord i Over- og Neder Søndermark i en lang stribe, som
de selv maatte fordele imellem sig. Saa langt var man naaet i 1767.
Endnu varede det dog nogle aar, inden udskiftningen fuldbyrdedes.
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Landmaaler Claus Petersen fra Bønstrup i Angel gik i gang med opmaalingen. Han brugte sin hjemstavns maal: »Heitscheffel« og »Schippsaat«. Paa hver helgaard faldt 119 Heitscheffel, a ca. 0,3 ha, d. v. s.
hver gaard var paa ca. 35,7 ha., eller omtrent det samme som i Varnæs.
Hertugen af Augustenborgs bønder fik i hovedsagen deres jord i den
sydlige og vestlige del af bymarken, mens Bøjskovbønderne fik deres
i den nordlige del. Ialt var der ved udskiftningen 7 helbol.
I Varnæs var landboreformerne stort set afsluttet i 1711, men i Bov
rup var udskiftningen kun et skridt paa vejen; tilbage stod afløsningen
af hoveriet og den afhængighed af herremanden, der udtryktes med
ordet »livegenskab«. For Bøjskov bøndernes vedkommende ordnedes
forholdene i 1784 i forbindelse med hovedgaardens udstykning. Fæslegaardene solgtes til selveje; hoveriet afløstes, da der ikke var brug fol
det mere, og livegenskabet ophævedes. Jurisdiktionen over de gamle
Bøjskovgaarde gik over til Ballegaard, der ogsaa fik jagtrettigheden.
1 sidste halvdel af det 18. aarhundrede havde hertugen af Augusten
borg adskillige steder indført arvefæste (i stedet for fæste paa opsigel
se). Ved arvefæste fik bonden ejendomsret til besætning og bygninger
og som regel ogsaa den personlige frihed. Derimod opretholdtes hove
riet, hvis omfang ikke var nærmere bestemt. Under hertug Frederik
Christian der i 1794 overtog godserne efter sin far, fik bønderne i Bov
rup i 1796 løfte om, at hoveriet skulde blive afløst og arvefæstet ind
ført; men faa aar efter, at løftet var givet, skiftede hertugen sind og
vilde nu kun gaa med til forandringer paa betingelser, der ikke rum
mede nogen fordel for bønderne. Det kom til en proces, som bønderne
tabte, men det viser den sejghed, hvormed de søgte at vinde frie bøn
ders kaar. Dog lykkedes det i 1799 at opnaa livegenskabets ophævelse.
1 1802 fremkom et nyt arvefæste-forslag, der ogsaa var meget ugun
stigt for bønderne, der ligefrem indgik en sammensværgelse for at
modsætte sig planen. De underskrev en fælles erklæring, der bland I
andet indeholdt følgende: »Hvad vort fæste angaar, saa forpligter vi
os her allesammen paa vor ære, tro og love, at vi alle vil staa fast som
en mand udi hvad tilfælde, det kan være«. I 1805, da forordningen om
livegenskabéts ophævelse udsendtes, tog bønderne sagen op igen. Heller
ikke nu blev der budt særlig gode vilkaar, men det kom dog efter lange
forhandlinger og kendelse fra Overretten til et resultat. Der indførtes
arvefæste, mens hoveriet samtidig blev fastsat. Ifølge en afløsningskontrakt for en enkelt gaard fra 1812 ordnedes forholdet saaledes, at
hoveriet formelt afløstes mod en afgift paa 3 rdl. pr. tønde land;
tvangsarbejdet ophørte dog ikke; visse dage om aaret skulde man møde,
men der blev i modsætning til tidligere ydet vederlag for arbejdet. Ialt
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skulde der gøres 25 hovdage (haand- og spanddage) af hver halve
gaard, hvortil der kom en del kørsler og vedligeholdelsesarbejder. De
25 hovdage fordeltes med 8 til pløjning (5 i foraaret og 3 i efteraaret),
5 dage til at meje korn og hø, 5 dage til indkørsel af korn og hø. Hver
gaard skulde møde med en vogn og to mand, 4 dage skulde der sendes
en mejer og en mand til at køre hø ind, og 3 dage skulde bruges til ud
kørsel af gødning. Ogsaa efter denne ordning kunde man nøjes med el
meget lille hestehold paa Kiding. Om man har kunnet holde det nede
paa 7, som i 1763, er dog et spørgsmaal.
Til gengæld for det arbejde, der blev ydet efter 1812, fik bønderne
en pengegodtgørelse, der dog næppe har svaret til værdien af indsat
sen. bor den gaard, der her er tale om, var der fastsat en aarlig betaling
paa 35 rdl. og 36 sk., men i almindelig hoveriafløsning maalte der af
den paagældende gaard, der var paa 26 tdr. land, betales 77 rdl. og 30
sk. Naar man fradrager vederlaget for de 25 dage og kørslerne, skulde
bonden indbetale 41 rdl. og 42 sk. kontant til hertugens kasse. Der er
næppe tvivl om, at hertugen har faaet en meget fordelagtig ordning.
Samtidig bestemtes det i kontrakten, at bygningerne vederlagsfrit skul
de gaa over i fæsterens eje, mens fæsteafgiften fastsattes til 2 % af
jordens og bygningernes værdi.
Samtidig med fastsættelsen af gaardmandshoveriet reguleredes og
saa husmandshoveriet. I Bovrup var der 7 husmænd, der hørte under
Kiding; de maatte for fremtiden yde mellem 2 og 5 dages hovarbejde
om ugen.
Hoveriet var altsaa stadigvæk en tyngende byrde, som voldte mange
stridigheder i de følgende aar og fremkaldte en levende uvilje mod
hertugen af Augustenborg. Først i 1847 skete der en fuldstændig afløs
ning mod, al bønderne betalte 650 rdl. pr. halvgaard en gang for alle.
Uviljen mod hertugen af Augustenborg fandt ogsaa næring ved de
ulemper, der fulgte med hans jagtrettigheder. Paa hans egne fæste
bønders marker gav loven ham ret til at jage, men da han ogsaa gjorde
krav paa ret til at jage paa de andre gaardes marker, kom det i 1837
til el sammenstød mellem en af hertugens jægere og fæsteren paa en
af de to gaarde, der tilhørte St. Nikolaj kirke i Flensborg. Kirkefæste
ren hævdede, at jagtretten var overdraget til gaardenes indehavere i
1701. mens hertugen gjorde gældende, at han i fællesskabstiden havde
haft ret til at jage overalt og at denne ret bestod endnu som en medjaglret. Sagen gik rettens vej. Ved underinstansen gik afgørelsen her
tugen imod, den blev appelleret til overretten; men udfaldet her har
ikke kunnet oplyses. Sagen var i virkeligheden en smaating for her
tugen. Hans jagtret var saa omfattende, at han kunde være lige glad
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med, om han havde de faa hektar mere eller mindre, men han var en
rethaverisk mand og vilde ikke give afkald paa en tøddel af det, han
mente at have adkomst til. At han med denne holdning ikke blev elsket
af sine undergivne, siger sig selv, og der har næppe været sorg, da hans
godser gik over i den danske stats eje efter treaarskrigen.
Det har kun været muligt at skildre landboreformerne i meget store
træk. Utvivlsomt vil der kunde fremdrages et stort utrykt materiale,
som kan belyse forholdene i detailler. Forhaabentig bliver denne op
gave taget op, fordi forholdene i Varnæs-Bovrup har særlig interesse
som typer paa de forskellige vilkaar den nordslesvigske bondestand
har levet under.
LITTERATUR:
.Johan Hvidtfeldt: Af Varnæs Sogns Historie I-V. HcjmdaL Februar 1944. Troels Fink:
Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770. Povl Bavngaard Jensen: Ridings Historie.
Sd. Mndsskr. 1944. Forskellige Akter fra Landsarkivet i Aabenraa.
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NAKSKOV
SKIBSVÆRFT
DANMARK

NAKSKOV

A/s

Neumann & Zimmermann
Kanalvej

Gummistøvler

Lyngby
HOTEL TØNDERHUS

Hans Jensens Eftf.
Trikotagefabrik
IKAST
BRUUN & SØRENSEN A/S
Kgl. Hofleverandør
grundlagt 1893

INGENIØRFORRETNING
Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet

KØBENHAVN
Niels Ebbesensvej 20
Tlf. C. 5036

AARHUS
Kannikegade 18
Tlf. Nr. 4362 - 4363 - 4364

N. C. Mehlsen, Struer.
Fiskeexport & Røgeri.
Telegramadresse: Mehlsen — Telefon 2

Chr. Rasmussen
DANSKHEDENS NYE BORG
Restauration
Værelsi
Selskabslokaler

Telefon 622

Tøndi

HOTEL SØNDERBORGHU
Tscherning Hansen
DEN DANSKE BORG
Restauration
Værelsi
Selskabslokaler

Telefon 601

Sønderboi

Frederikshavn
Mælkeforsyning

H. C. Hansen

Carl M. Cohr’s

Triko tagefabrik
Telf. 21

Ikast

POUL KRØJGAARD

Sølvvarefabriker
Aktieselskab

Fredericia

Trikotagefabrik
HERNING

Telf. 406

HUSK VORE CISTERNER
»Phönix Model 33«, »Id^al 1935« og
»Phonix-Duplex« (dobbeltskyllende).

Maskinfabriken Phønix

Odense

Thisted Jernhandel
v/ Chr. Homann

THISTED

»TAVANNES WATCH« a »ADMIRAL«
er to af de bedste Schweizer
Præcisions-Uhre.
Forlang dem hos Deres Uhrmager.

MOGENSEN OG DESSAUS VÆVERIER
AKTIESELSKAB

ODENSE

A/s Kulkompagnie
/s De forenede
Kalkværker
Thisted

Sorø Amtstidende

Dagligt Gennemsnits-Oplag
for 2. Halvaar 1943 if. Dansk
Oplagsk. 16.463 Eksempi.

Akcidenstrykkeri, Lystryksanstalt, Clichefabrik, Bogbinderi
Hovedkontor: Slagelse. Telf. 2000.
Hovedstadskontor: Axelborg, Telf. Palæ 4758.

Bornholms Avis
og Amtstidende
Telefon
'
136 - 636 - 836 - 936

Det kgl. octr. aim.
BrandassuranceCompagni

HEJMDAL
Landsdelens Blad

Stiftet 1798

— tegner

alle Arter

IbWw

af Skades

Hverdage ca Z,600 Ekspl.

Syd- og Sønderjyllands
største Blad.

forsikring

Søndage ca. 23.000 Ekspl.
0

Fyns Tidende
Dagligt gennemsnitligt Oplag for 2. Halvaar 1943
28.162 Ekspl. netto iflg. Dansk Oplagskontrol.
HoskzZcZe Dagblad Byens og Egnens Blad
Søger De Husassistent eller anden Medhjælp, da averter i
Roskilde Dagblad. Søger De Plads i Nærheden af Køben
havn, faar De den bedst gennem en Annonce i Roskilde
Dagblad. Vort Trykkeri leverer Tryksager af enhver Art.
Telefon Roskilde 601 (2 Linier).

Hovedkontor:

Højbroplads 10
København K
Tlf. Cent. 447

VEJLE STØBEGODS

HANS KNUDSENS JEHN- 4 STAALFORRETNING A/s
SØNDERBORG

Telef. 2040 - 4 Linier

A/s Graasten Kornimport
Mel-, Korn- og Foderstofforretning

C. M. Hess Fabrikker A/S

TEKSTILFABRIK
Import

En gros

Herning.

THOMAS JENSEN
TRIKOTAGEFABRIK

IKAST

.

TELF. 136

Haderslev Amts aul. Deslrukllonsanslall

Aktieselskabet

SIMON BRØND & CO
Barnevognsfabrik

Vejen

VEJEN
TRÆLASTHANDEL
Aktieselskab

Telefon 41

Tønder Mejeri

Telefon Hammelev 32.

Selvdøde og syge Dyr afhentes overalt i Distriktet

Telefon 186

Aktieselskabet

Motorfabriken „Frederikshavn“
Til alle Festligheder

PREMIER IS
Esbjerg

A/s P. SCHOU & CO

Støt dansk Industri

TRÆLASTHANDEL
(Grundl. 184C

Kolding

M. Jørgensen, Frøavl & Frøhandel

A. Schjøtl
flor ß Semite

Grejsdalen A/S. Vejle.

Vejle

Jydsk
Trikotagefabrik A/S

IL P. Hansen i Co.

IKAST

Odense

Spedition — Kontrol
og Pakhusforretning

Oscar Christensen

Aktieselskabet

Helsingørs Væveri

Kolonial en gros
Kolding

—

Varde

—

Haderslev

Aabenraa

N. MIKKELSEN SØRENSEN

Helsingør.

Murermester og Entreprenør

Odense Frøkontor

Ndr. Fasanv. 217 Tlf. C.4520, Taga 1700og 1717
KØBENHAVN

Odense

Korselterne virker slankende,
sidder eminent og er beha
gelige i Brug.

DANSK MASKINOPLAG %
{JØRGEN M. HANSEN)
Aabenraa - Telf. 2044
Sønderjyllands ældste og største Specialforretning i Maskiner
for Landbruget.
AKTIESELSKABET

Trikotagefabrik
Vestergade 43------- Telf. 221

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors

Midtjyllands Ægeksport

HERNING

ASMUS HANSEN
v/ A. Tornvig-Jensen

Brunkul købes og sælges.

A. Jepsen

Brande
Telefon 84 og 185

Kolonial- og Kortevarer
en gros

Haderslev

IKAST SKAANERFABR1K

Smith & Co. As

P. Chr. Mikkelsen

Cykler og Cykledele

IKAST

ODENSE

en gros

Brødrene Grum
KØLEANLÆG

Vojens

Scrnliclzns Maskinfabrik, Henne

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600
Aktieselskabet

Jernstøberi, Maskinfabrik, Bygningsstøbegods

Dampmøllen i
Nykjøbing p. F.

Nordisk Trikotagefabrik

Poul Pedersen
Landsretssagfører

Haderslev

Vejle
Aktieselskabet

Vestergaard Poulsen

Skive Markfrøkontoi

TRIKOTAGEFABRIK

IKAST

Telf. 117

Frøavl - Frøhandel
Skive.
Telf. 94 2. Lin

DIPLOM IS.
Haderslev Telef. 1160
Vejen Telef. 3

Kirkegaard & Co A/S
Trikotagefabrik

HERNING

Marie Christensen
Hjemmebageri & Conditori
med Thesalon

Bispetorv - Aarhui
Telefon 1939-322:

Sønderjydsk Teglindustri

Nordre Fasanvej 217 - København N.

Forlang Gulvtæpper

Telf. C. 4520 — Taga 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
Alle Bygningsartikler

De Forenede Teglværker

fra

Sønderjydsk Tæppefabrik

ved Aarhus. Aktieselskab

Tlf. 64^. Kontor*. Parkallé I5, Aarhus. Tlf 6444.

A. R. KJÆRBY
Højer

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Graasten
Teglværk

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

GRAASTE

Telefoner: 207 — 807 — 808

HORSENS

Restaurant

Graasten Tømmerhande

Bryggergaarden - Odense

Trælast — Støbegods
Byggematerialer

Byens bedste Spisested

Telefon 130

Graaste

Skal man til og fra

Sønderjylla n d

Frøcontoret

benytter man

Sydfynske Jernbaner

(for undersøgt Markfrø)
(Grundlagt 1887)

KOLDING

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK
f 13
Telefon Pindstrup <

Aktieselskabet

Dampmøllen Victoria
Odense

Eriksen & Christensen
Aktieselskab

Korn og Foderstoffer

Esbjerg

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

Leveringer under Statsfrøkor
trollens selvvirkende Kontro
Antager Frøavlere

Rio Radiatorer
Ribe CentralvarmeKomfurer
Ribe Centralvarme-Kamin
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer

A/S Ribe Jernstøberi
Ribe Telf. 261 (2 Linjer)
Grundlagt 1848

Sønderborg
Andels-Svineslagter
Telefon 2051

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

0. M. Olsens Søn
William Olsen

SKOTØJS-MAGASIN
Største Specialforretning i
Slagelse. Grundlagt 1893
Slagelse
- Telf. 499

