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MINDEPARKEN PAA URNEHOVED
AF H. P. JØRGENSEN

Det der især har bidraget til, at vi Søn
derjyder under Fremmedherredømmet har 
bevaret vort danske Sindelag saa godt, skyl
des de gamle danske Minder: Urnehoved og 
Dannevirke. Modersmaalet var dansk, vore 
Navne og Stednavne var danske, og disse 
gamle tusindaarige Minder fortalte os, at 
Sønderjylland er gammelt dansk Land og al
tid har været det. Dannevirke er bygget 
af den danske Dronning Thyra for over 1000 
Aar siden, og paa Urnehoved er de danske 
Konger blevet kaarede og hyldede som vore 
Konger igennem mange Aarhundreder. Naar 
Tyskerne lokkede os med rige Løfter og stil
lede os i Udsigt den Fordel, vi vilde have 
af at slutte op om det store og mægtige Tysk
land, talte disse Minder til os. De mindede 
os om Pligten til at forblive danske, som vore 
Forfædre havde været det, og at værne om 
vort Sprog og vor Hjemstavn. Det var dem, 
der under de 4 onde Aar, 1914-18 gav os 
Kraft og Mod til at holde ud og gav os Haabet 
om en snarlig Genforening med Danmark.

Tyskland blev knækket, og Genforeningen 
kom. Med Genforeningen blev Mindernes 
Bog slaaet op, og nu kunde vi frit pleje og 
dyrke vore ærefulde danske Minder. Hvad 
var da naturligere, end at vi en skøn Som
merdag samledes deroppe paa Urnehoved for 
at pleje og værne om dette gamle Minde.

Siden Genforeningen har vi hvert Aar 
holdt en national Mindefest der. Det var H. 

P. Hanssen, der gav Stødet dertil, idet han 
i 1923, som Formand for Historisk Sam
fund, lod afholde dets Aarsmøde der. Det var 
især Grundlovsdagen, som blev den traditio
nelle Festdag. I Aaringer holdt vi den nede 
i det lille Skovparti lidt østen for Løgpold. 
Der stod i de første Aaringer en Gruppe gam
le Egetræer, — Rester af den gamle Urne
skov, tilhørende Gdr. Rasmus Hejsel, Bol- 
derslevskov. Dog disse forsvandt, og vi ryk
kede ind i Gdr. Jacob Jepsens Skov samme
steds, hvor vi indtil 1939 holdt Møderne. 
Stedet laa imidlertid lidt afsides, og Vejfor
holdene var daarlige. Vort Maal var derfor at 
erhverve den gamle Tingplads heroppe ved 
Vejen, at plante den til, og fremtidig holde 
vore Møder der.

Det var det unge Grænseværn, der gav os 
de første Midler til at realisere dette. I 1939 
holdt de deres Aarsstævne i Tønder, et Møde, 
der var besøgt af henimod 15000 Mennesker. 
Til dette Møde blev der præget et »Urneho- 
ved-Emblem«, og Overskuddet, ca. 3800 Kr., 
gik til Urnehoved. Ved denne Lejlighed ud
gik der en Budstikke fra Urnehoved ved 7 
Ryttere i middelalderlige Dragter. De over
bragte Budstikken til Formanden for Det un
ge Grænseværn, Lærer P.Marcussen, paa Mø
det i Tønder, og det gjorde stort Indtryk paa 
den tusindtallige store Forsamling. Rytterne, 
der red ud fra Urnehoved om Morgenen paa 
selve Mødedagen, var Lærer Jensen, Bolders-
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lev (Ordfører). Gaardejer Jacob Hansen. 
Kassøe, Gaardejer Chr. Petersen, Voller up, 
Gaardejer Sophus Asmussen, Todsbøl, Land
mand Jes Thomsen, Bolderslev og Landmæn
dene, Brødrene Hansen, Bolderslev.

Hidindtil havde der kun siddet et Udvalg 
paa 5 Medlemmer, nemlig: Sognefoged J. N. 
Jørgensen, Bolderslev, Gaardejer Jens Las
sen, Bolderslev, Gaardejer Hans A. Hansen, 
Bjerndrup, Mejeribestyrer Tøge Henningsen, 
Rødekro og Gaardejer H. P. Jørgensen (For
mand). Dets Opgave bestod i at varetage Ur- 
nehovedmindets Interesser samt Tilrettelæg
gelsen af de aarlige Møder.

Det Overskud, der indkom ved Det unge 
Grænseværns Aarsstævne bevirkede, at Ud
valget maatte ind under mere faste Rammer, 
og den 21. Marts 1940 stiftedes Selskabet 
»Urnehoved«.

§ L
Selskabets Formaal er 1 ) at bevare Mindet 

om det gamle sønderjydske Tingsted »Urne
hoved« og de historiske Begivenheder, som 
knytter sig hertil, 2) at erhverve de Tingste
det omfattende Arealer til Anlæg af en natio
nal Mindepark der.

§ 2.
Selskabets Kapital fremskaffes ved Teg

ning af Andele paa mindst 10 Kr., for hvilke 
der ikke betales Udbytte. Ingen Andelshaver 
hæfter udover sin tegnede Andel for Selska
bets Forpligtelser.

§ 3.
Den øverste Myndighed i alle Selskabets 

Anliggender tilkommer Generalforsamlingen. 
Paa denne har hver Andelshaver 1 Stemme, 
uanset tegnede Andele m. m.

§ 4.
Selskabet ledes af en Bestyrelse paa 7 Med

lemmer, hvoraf Generalforsamlingen vælger 

de 5. Den saaledes valgte Bestyrelse supplerer 
sig med 2 Medlemmer, der vælges for 1 Aar 
ad Gangen. Bestyrelsen vælger selv Formand, 
Næstformand og Kasserer.

§ 5.
Selskabets Regnskabsaar gaar fra April til 

April. I Tilfælde af Selskabets Ophævelse til
falder Selskabets Formue et andet dansk na
tionalt Formaal.

Den første Bestyrelse var H. P. Jørgensen, 
Olmersvold, J. N. Nymand, Bolderslev, Jens 
Lassen, Bolderslev, P. Jessen, Bjerndrup og 
Tøge Henningsen, Rødekro. Bestyrelsen kon
stitueredes med H. P. Jørgensen som For
mand, P. Jessen som Næstformand og Jens 
Lassen som Kasserer. Den suppleredes med 
P. Marcussen, Graasten, og Claus Eskildsen, 
Tønder. Ved Eskildsens Død er Dr. Lausten - 
Thomsen, Aabenraa, blevet indvalgt og ved 
J. N. Jørgensens og Tøge Henningsens Død 
er Lærer Aage Jensen, Bolderslev og Møller 
Knud Clausen, Aarslev indvalgt i Bestyrelsen.

Paa Grund af Besættelsen traadte Selskabet 
dog først ud i Livet efter Kapitulationen, og 
i Sommeren 1945 udsendtes der Lister til 
Tegning af Andele. I Efteraaret 1945 købte 
Selskabet af Gdr. Poul Callesen, Bolderslev 
2^2 Td. Land paa Løgpold. I 1946 blev dette 
tilplantet og Parken anlagt. I 1947 blev Urne
hovedstenen, der førhen paa Grund af Plads
mangel stod ved Vejen i Hjørnet af Løgpold, 
flyttet hen i Parken. Urnehovedstenen, til 
hvilken H. P. Hanssen gav os Ordene til In
skriptionen: »Urnehoved, Sønderjyllands 
Landsting indtil 1523. Med Lov skal Land 
bygges«, blev afsløret af H. P. Hanssen ved 
Sommerstævnet i 1930. Ved denne Lejlig
hed blev det 6 m store Dannebrogsflag skæn
ket os af de »Forenede danske Ungdomsfor
eninger«, ved Mejeribestyrer Tøge Henning
sen, Rødekro.

Urnehovedstenen staar nu flankeret af 8
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større Sten,hvoraf de 5 bærer Inskriptioner af 
de kongelige Begivenheder der knytter sig til 
Stedet, mens der paa den 6. staar : Danmarks 
Konger samlede her Befolkningen til Tinge 
fra de 3 sønderjydske Sysler Barvit, Ellum og 
Isted. Foran Stengruppen, der staar i en Halv
cirkel, er Kong Chr. d. X.s Initialer indlagt i 
Sten. Stenene er Natursten, stammende fra 
Omegnen, mestendels fra Kliplev Sogn. Teg

ningen til Mindeparken og Stengruppen er 
udført af Arkitekt Otto Jensen, Rødekro. Be
plantningen er udført under Hedeselskabets 
Ledelse, og der er ialt plantet ca. 7000 Træer, 
Eg, Bøg og Elm, der er foræret os af Hede
selskabet.

Selskabet tæller idag ca. 400 Medlemmer 
spredt over hele Landsdelen, med nogle faa 
fra det gamle Land.

Ok se vejen

Plan over Urnehovedanlægget

— 75 —



MERE OM URNETINGETS BELIGGENHED
URNEHOVED LANDSTING

AF M. MICHELSEN

»Paa Urnehovit, Jydlands Thing, 
som jeg blandt Volkit stod i Ring, 
mig slog der Plog hin Sorte.« 
Det ting er tavst og borte.

Her ting blev sat til bod og bigt, 
naar kæremaal ej blev forligt 
og rettelig sig arter 
til fred for begge parter.

End minder mark og sti og skov 
om drot og daad, om liv og lov, 
om vedtægt og om vider 
i fjerne, fordoms tider.

Her kæredes om frændekaar, 
om magelæg og arvegaard.
Her spurgtes nyt om slægten 
fra gammelfar til knægten.

Mens ting stod paa, en fredlyst plet, 
hvor vaabenbrug var brud paa ret. 
Trak mand mod mand fra balgen, 
det bødedes — i galgen.

Saa skiltes man, drog hver til sil 
med bud om baade dat og dit, 
men hvad fortalt er blevet, 
nu som i sand staar skrevet.

Her mødtes mænd fra nær og fjern 
til kongevalg, til landets værn, 
og trued’ onde tider, 
klang sværd mod skjoldesider.

Knapt kendes det, hvor tinget var, 
men dog — ved U rnehoved har 
det været før at finde. —
Her sattes sten til minde.

Højt drotten stod paa tingesten, 
og ingen uhørt fra ham tren, 
som landeloven vilde, 
den strenge, men og milde.

Om mer mod øst, mod nord kanske, 
fo?’ lægmand ej saa let at se, 
men sted og sten monn lære 
os land og lov at ære.

LØGPOLD ER IKKE NOGET KURIOSUM!
AF H. P. JØRGENSEN

Cand. mag. H. V. Gregersen har i en Ar
tikel i Sønder j y dsk Maanedsskrift, Febr. 47 
kaldt Mindeparken paa Løgpold et Kurio
sum. Dette faar dog staa for hans egen Reg
ning.

Naar Bestyrelsen for »Urnehoved-Selska- 
bet« har anlagt Mindeparken paa Løgpold, 
saa er dette sket velovervejet og med fuld 
Føje. Løgpold ligger ved den alfare Vej (Ok
sevejen), østen for denne, og ind mod Uge 
Skel. Dr. V. la Cour udlægger Stednavnet 
Løgpold som et oldnordisk Ord, der betyder 
fredhelligt Sted. Og han henviser til ca. 40 
Navne indeholdende Stavelsen Løg, og som 
alle staar i Forbindelse med Tingsteder. Sted
navneudvalget siger, at Løg ikke kan blive til 

leug eller leu, og at det hidrører fra Plante
navnet Løg1)- Jeg kan ikke se, at der paa 
dette Sted nogensinde skulde have været stør
re Forekomster af Løg, der kunde give Ste
det Navnet »Løgpold«. Løgpold er imidler
tid Skrivemaaden for Navnet, saa det er slet 
ikke usikkert, om Navnet i Folkemunde har 
været »Leupold«, ligesaavel som man hører 
Folk sige »Leuum« om 0. Løgum f. Ekspl. 
og S. Leuum for S. Løgum. En Kendsgerning 
er det, at Løgpold var fri for Kirkeskat, alt- 
saa Frigaardsjord2). Selv om en Del af Fri- 
gaarden i Bolderslev, under hvilken Marken 
hørte, for en Tid har været i Præsteeje, saa 
kan en Præst dog ikke fratage Kirken noget 
af dens Rettigheder. Det kan han gøre i sin'

— 76 —



egen Embedsperiode, men derefter maa Kir
ken igen have, hvad der tilkommer den. Saa 
af den Grund kan den ikke blive fri for 
Kirkeskat.

Jeg holder paa Løgpold, det »fredhellige 
Sted«,

Da der er hengaaet over 400 Aar, siden 
det sidste Ting 1523 blev holdt her oppe, er 
det vanskeligt nøjagtigt at angive selve Ting
pladsen. Og det er sikkert gaaet her som ved 
de øvrige Landsting i Danmark, der laa ved 
Viborg og Ringsted, thi Pladsen, hvor Tin
get blev holdt der, kan heller ikke paavises. 
Det var ikke med et Landsting som med et 
Herredsting, der var en fast, aarlig Institu
tion med Tingsten, Tingstokke og deslige og 
med faste Tingpladser. Til Landsting blev der 
kun indkaldt af Kongen og ved særlige Lej
ligheder, Kongekaaring og deslige, og der 
kunde godt være mange Aar imellem hvert 
Landsting (jfr. Dr. Hugo Matthiesen). Saa 
selv om Landstinget blev holdt et og samme 
Sted (Viborg, Ringsted og Urnehoved), saa 
benyttede man ikke en og samme Plads hver 
Gang, men afholdt det paa den bedst egnede 
Plads, med Læforhold og deslige.

Derfor er det absolut ikke givet, at Løg
pold altid har været Tingplads, men herind 
imod Oksevejen ved Sogneskellet straaler alle 
de gamle Stier, saavel fra Uge, Bolderslev, 
Kliplev som fra Torp. (Se nærv. Rids). 
Paa Markerne vesten herfor, er der fundet 
mange gamle Hestesko, der af Nationalmu
seet er bleven tidsbestemt til det 15. Aarhun- 
drede, men som ogsaa var i Brug i Aarhun- 
dreder forud3). Det er smaa Sko med skarpe 
Takker, der sikkert stammer fra Ride- og 
Køreheste.

Her om dette Omraade samler sig al Tra
ditionen. Min Moder, der var fra Kliplev, f. 
1847, sagde, at Urnehoved laa ved Oksevejen 
mellem Petersborg og Bolderslev. Nicolaj An
dersen, Uge, født 1856, og hvis Moder var 
fra Gaarden Kasvraa i Uge, sagde, at Ting
stedet laa i »æ Troldlyk«, en Mark ved Siden 
af Løgpold, paa Uge Mark. Ogsaa Præsten 
Nicolaus Nissen i Uge henlægger Tinget til 
Urnehoved i Uge Sogn4). Endvidere bærer 
ogsaa Gaarden »Urnehoved«, der er udflyt
tet ca. 1796, allerede 1801 Navnet Urneho
ved, taget fra Marken »Troldlyk«, som blev 
Gaarden tildelt ved Udskiftningen5). Nu af
døde Mathias Lassen i Bolderslev fandt som 

Hyrdedreng en Signet paa Løgpold, der des
værre er gaaet tabt; maaske kunde den have 
givet os et Fingerpeg i den rigtige Retning0).

En Kendsgerning, der vidner om gammel 
Trafik her, er den gamle Slibemølle, der laa 
ved det gamle Vandløb, som skærer Hær
vejen ca. 200 m nord for Sogneskellet.

Her sønden for paa den vestlige Side af 
Vejen ligger Stenbrolykken. Det er temmelig 
sikkert denne Mark, der i Udskiftningsakter
ne fra Bolderslev er betegnet med »Steinac- 
ker«. Nord for dette Vandløb ligger »Stajs- 
røggel«, hvor der langs den østre Side af 
Vejen laa endnu et smalt Stykke Stenbro. 
Dette sidste ligger i det nordvestlige Hjørne 
af Kogang, ned mod den i 1769 ny udlagte 
Skovvej.

RIDS OVER URNEHOVEDEGNEN
1. og 2. Tullishøje, 2. Urnefund 1936, 3. Hålhøj, 
4. Tohøje, 5. Drengenes Prædikestol, 6. Stindagre, 
7. Kogang. 8. Løgpold, 9. Urnefund 1934, 10. Sti 
fra Uge før Udskiftningen, 11. Sti fra Bolderslev 
fra før Udskiftningen, 12. Skovvej fra før Ud
skiftningen (H. Lorenzen), 13. Sogneskel mellem 
Uge og Bjolderup, 14. Kokhave, 15. Gammel Slibe
mølle, 16. Fund af gamle Hestesko, 17. Trold
løkke, 18. Øgløkke, 19. Hestkær, 20. Hestehaver, 
21. Stenbroløkke (Steinacker 1769), 22. Stasrøggel, 
(Røggel = mange Sten), 23. Sti fra Kliplev, 24. 
Sti fra Torp, 25. Urnefund 1942, 26. Friservejen, 
27. Gammel Tværvej fra Varnæs til Hjerpsted, 
over Felsted, Ensted, Uge, Rabsted, Højst, Sølsted.
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Paa Steinacker laa det ene af de to Styk
ker Stuf jord, som Nicolaj Petersen faar for
ud ved Udskiftningen i Bolderslev 1769. Mens 
det andet laa nordnordvestligt paa Kogang7). 
Jeg kan ikke andet, end at sætte disse to 
Stykker stenbrolagte Jordstykker i Forbin
delse med Tinget, paa hvilket de Handlende 
har opslaaet deres Boder.

En Ting er ganske sikkert, at Tinget har 
ligget ved den alfare Vej med god Forbin
delse til alle Sider. En saadan Kendsgerning 
er tilstede her, idet alle de gamle Veje straa- 
ler herop imod. Her laa det i Læ i Skovbry
net fra den gamle Urskov, med en storslaaet 
Udsigt ud over det flade Landskab imod 
Nord, Vest og Syd. Angaaende den alfare 
Vej henviser jeg til min Artikel i Sønderj. 
Maanedsskrift fra Januar 1940, der giver 
Forklaring paa, hvordan den vestlige Del af 
Urneskoven forsvinder allerede i det 4.—5. 
Aarhundrede, ved Anlæggelsen af Ollemers- 
volden. Saa omkring Aar 1000 har Færdslen 
her henover været ret almindelig, efter at 
man i Aarhundreder har skudt Genvej her 
hen over Urnehoved, i Stedet for at tage den 
store Bue udenom ind over Bolderslev og 
Uge, hvor Oldtidsvejen gik.

Naar alt ligger saa dunkelt og langt tilbage 
som Tinget paa Urnehoved, gælder det om 

at holde sig til de virkelige Fakta, de gamle 
Mark- og Stednavne, de gamle Veje og Stier, 
samt Traditionen. Det er dette, Bestyrelsen 
har gjort; og derfor har den lagt Mindepar
ken her ved den alfare Vej, paa et Omraade, 
hvor efter alle Solemærker at dømme Tinget 
er blevet afholdt.

Hvad cand. mag. Hans V. Gregersens Ting
plads angaar (S. M. Febr. 1949), da er det 
lidet sandsynlig, at der paa det Tidspunkt, 
om ved Aar Tusinde, har ført Veje eller Stier 
dertil, indesluttet som det laa i Skoven. Den 
punkterede gamle Vej fra Bolderslev ind 
over Kogang (jfr. hans Kort Side 28, samme 
Artikel), er nemlig ikke en Vej, men et Vand
løb. Og ad Vandvejen har man næppe ladet 
sig befordre dertil.

KILDER
1. Dr. V. la. Cour.
2. H. V. Gregersen S. M. 1949.
3. Skrivelse fra Nationalmuseet i egen Eje.
4. Uge Præstearkiv, Landsarkivet.
5. Udskiftningen i Uge, Landsarkivet.
6. Mathias Lassen har selv fortalt mig det. Han 

mente, at Ringen var havnet paa Kongsgaarden 
i Søderup.

7. S. M. 1940. H. P. Jørgensen: Urnehoved.

NOGLE BEMÆRKNINGER TIL OVENSTÅENDE
AF HANS VALD. GREGERSEN

Hvad jeg hidtil har skrevet om landstinget 
på Urnehoved er, ligesom det følgende, in
genlunde at forstå som et angreb på anlægget 
af mindeparken, men kun på de hidtidige for
søg på med al magt at ville anbringe det op
rindelige tingsted på Løgpold, fordi man nu 
engang har fået en mindepark her.

Det prøver H. P. Jørgensen nemlig i oven
stående artikel endnu engang på ved at an
gribe stednavneudvalgets tydning af forsta
velsen løg-, ved at kalde Løgpold frigårds- 
jord, skønt den vitterligt først i slutningen af 
1600-tallet kom ind under Bolderslev frigård 
sammen med den øvrige jord fra det såkaldte 
Bondesbol, som siden reformationen havde 
tilhørt præsten i Bjolderup. De kongelige ri
defogeder, der netop på den tid var bitre 

fjender af den hertugelige sognepræst, har 
naturligvis ikke villet påtage sig de afgifter 
til kirken, som præsterne tidligere har været 
fri for1).

Inspireret af Hugo Matthiessen mener H. 
P. Jørgensen dog nu, at tingpladsen er flyttet 
rundt fra sted til sted, en i og for sig såre 
rimelig tanke2). Anbringelsen af tingstedet 
kan dog aldrig udelukkende have haft tilfæl
dighedens karakter. Man vil her vanskeligt 
kunne komme uden om stuf jorden, hvad H. 
P. Jørgensen da trods alt også stadig synes 
at mene. Stuf jordens anbringelse på Løgpold 
har han dog nu omsider forladt, men i de 
Bolderslev udskiftningsakter spøger stadig 
væk frigårdsejeren Nie. Petersens stuf jord. 
Det forbavser egentlig, at det frigårdsstuf,
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der er omtalt i 1530 (Fruerbyg og Haveng)3) 
ikke er udnyttet af H. P. Jørgensen, for slet 
ikke at tale om kirkestuffet, hvis beliggen
hed j o kan påvises helt fra 14434 ).

Steinacker er en konstruktion fra de i 1769 
på tysk skrevne udskiftningsakter, allerede 
de tyske udskiftningsakter 1770-72 har dog 
Stingacker, mens den danske afskrift fra slut
ningen af 1800-tallet har den rigtige form 
Stindagrene, en form, som H. P. Jørgensen 
tidligere har kendt, men nu erstatter med 
»Stenager«5).

Det kan være nyttigt undertiden at anføre 
mundtlig tradition, men hvorfor har H. P. 
Jørgensen ikke udnyttet, hvad afdøde Laust 
Thomsen (Fannike) har overleveret, tilmed 
da vi nu har det fra hans egen hånd? Før er 
denne mand da blevet taget til indtægt af H. 
P. Jørgensen6).

Ja, »alle gamle veje stråler op« imod Urne
hoved, men der skal ganske vist konstrueres 
lidt, inden Løgpold kan blive samlingspunkt 
for disse veje og stier, tilmed da Løgpold end
nu så sent som på Bruuns kort fra 1801 er 
delvis skovklædt, hvilket også ganske sam
stemmer med traditionen, som henlægger de 
sidste rester af Urneskoven til herreds- og 
sogneskellet. Et tingsted i et øde, delvis skov
dækket grænseområde mellem to herreder og 
to sogne er en absurd tanke. Anlægget af 
Stenbjerg kro på Løgpold i 1753 blev da 
også en fiasko; kroen endte som tilholdssted 
for alskens rakkerpak7).

At datere Hærvejens forløb over Urneho
ved til o. 1000 er ganske givet alt for tidligt, 

men det vil man næppe kunne komme til fuld 
klarhed over8).

H. P. Jørgensens sidste påstand om, at vej
en fra Bolderslev til skoven er et vandløb, er 
dog noget af en »vandgang« fra hans side. 
Han sigter utvivlsomt til vejens forløb ved 
Gammeldam, hvor der skal have været en 
skvatmølle. Her er der noget af en slugt, som 
vejen, der iøvrigt følger et gammelt dige, må 
have passeret. Ejendommeligt nok er der på 
egnen tradition om, at herredsfoged Nis 
Henriksen på sin flugt i 1523 bort fra tinget 
måtte over en bro ; måske har det været her. 
Lavningen ved Gammeldam strækker sig og
så lidt øst for Hærvejen, som på dette sted 
har haft en vanskelig passage.

Spørgsmålet om, hvor tingstedet har -væ
ret, er naturligvis ret betydningsløst. Et 
uomtvisteligt bevis for, hvor tinget blev af
holdt, vil nok aldrig kunne gives, men jeg 
tror, det vil blive vanskeligt at komme uden 
om stuf jorden »apud Heesthaw«. Det overle
verede kildestof peger imod dette sted.

HENVISNINGER
1. S. M. 1949, 19; Bjolderup sogns historie (udk. 

senere).
2. Hugo Mathiesen: Hærvejen 114 — 115.
3. Privilegiebrev på pergament (LA).
4. Hejmdal 5. 5. 1948; S. M. 1949 24 - 26.
5. S. M. 16. årg. 113.
6. Hejmdal 6. 1. 1949.
7. S. M. 1948, 137 — 139
8. S. M. 1949, 21.



FAARGAARD
AF CL. H. FRIIS

Faargaard har aldrig været en Herregaard. 
Men da den helt fra Middelalderen har været 
Bolig for Birkefogden, har den som den ene
ste i Birket ned gennem Tiderne haft herska
beligt Præg. Klosteret i Løgum havde gods
herrelige Rettigheder ikke blot i Løgum Birk, 
men ogsaa over dets spredte Besiddelser ud 
over Landsdelen. Inden for Birket var der 
derfor ingen Plads til Herregaarde. Allerede 
tidligt i Middelalderen fik Klosteret af Kro
nen overdraget Birkeretten over Løgum Birk. 
Den første Birkefoged, vi kender, er Timme 
Jensen 1475 til 1501. Derefter følger Knud 
Smed 1505, Peter Jensen 1528, Iver Persen 
1524, Frende Petersen 1568, Henrik Boysen 
1595 og Mathias Tuxen ogsaa kaldet Mathias 
Eriksen 1621. Han er den første der nævnes 
som Ejer af Faargaard. Hvorvidt de tidligere 
nævnte ogsaa har boet paa Faargaard kan 
næppe opklares. I Jordebøgerne nævnes Faar
gaard 1548.

Til Klosterets Ladegaard, hvis Bygninger 
laa lige vest for Klosteret, hørte udstrakte 
Jorder indenfor Birket, deriblandt ogsaa 
nogle større Ejendomme. Det er ikke usand
synligt, at Faargaard ogsaa hørte herindun- 
der. Som det ofte skete ved andre Klostre, 
kan den godt være oprettet ved Hjælp af en 
Kreds af Lægbrødre, der har ryddet Skoven 
og opdyrket Jorden. Navnet tyder paa, at 
den har været anvendt særlig til Faareavl. 
Et større Areal af den magreste Jord syd for 

Gaarden har forøvrigt indtil den nyere Tid 
været anvendt hertil. Ved Reformationen 
nævnes Gaarden ikke blandt Ladegaardsj or
den. Men Birkefogedembedet var jo forlængst 
knyttet til Gaarden, og Birkefogden har maa- 
ske ret tidlig faaet Ejendomsretten til den.

Birkefoged Mathias Tuxen (Eriksen) har
1 1642 tilskødet Ejendommen til sin Søn Erik 
Mathiesen, tillige med et Kaadnersted i Lø
gumkloster, for 3000 Mark lybsk, der skulde 
afdrages i 5 Aar. Dertil kommer Aftægt, og
2 Døtre, Agathe og Christine, udskiftes med 
bl. a. hver 4 Stude og 4 Køer. Erik Mathie
sen var derefter Ejer af Gaarden til sin Død 
1665, hvorefter hans Svigersøn Hans Ander
sen fra Ballum overtog Gaarden for 3000 
Mark lybsk. Enken Marie Eriksen fik i Af
tægt 60 Mark aarlig og Bolig i de to østre 
Kamre. Købesummen var uden Afdrag i 4 
Aar. Hans Andersen overtog Gaarden med 
alt levende og dødt Inventar samt Kaadner- 
stedet i Løgumkloster. Naar Gælden var ble
ven betalt faar Enken 180 Mark dog uden 
Renter i 3 Aar. Hvad der derefter bliver til
overs, deles mellem Børnene, hvoraf de umyn
dige faar Formynder, dog skal Pengene ikke 
udbetales de første 4 Aar, heller ikke til Dat
teren Sara, hvis hun ikke bliver gift. Vil En
ken ikke bo paa Gaarden, faar hun i Aftægt 
aarlig: 3 Tdr. Rug, 2 Ørtug Byg, 1 Ørtug 
Boghvede, 1 fedt Svin, 4 Gæs og 20 Læs Tørv. 
Desuden Foder og Græs til en Ko og Faar
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samt en Kørehest. Af Indbo faar hun 2 Sen
ge med 4 Puder, 4 Lagener, Gardiner, 1 Kiste, 
1 grøn Lade, 1 Virakskedel, 1 lille Grueke- 
del, 2 Sølvskeer, 1 Egebord, 4 Haandklæder, 
4 Duge, 4 Stole med Hynder, 6 Tintallerke
ner, 1 Messing do., 3 daglige Stole og 4 Kam
merstole.

Da Erik Mathiesen ikke havde Sønner, 
overtog en Klosterbo Markus Nikolaj fore
løbig Embedet som Birkefoged, hvorefter 
Hans Andersen blev Birkefoged. Han nævnes 
1699 som »hochfürstlicher bestalter Birk- 
vojgt«, men fra 1721, da Kongen havde over
taget den gottorpske Del af Hertugdømmet, 
kaldes hans Efterfølger »kongelig Birkefo
ged«. Da Sognefogdernes Friplove afløstes 
1698, synes dette ogsaa at have været Tilfæl
det for Birkefogdens Vedkommende. Ved 
Aar 1700 har Gaarden dog endnu været fri 
for Afgift, men 1705 har den svaret 76 Rigs
daler i Skat. Til Gengæld fik Birkefogden 66 
Rgsdl. i Løn. Ejeren oplyser 1709, at Gaar
dens England kun er ringe1), saa han maa 
leje eller købe for 30 Rgsdlr. Hans Salarium 
(Skattefrihed) er hidtil blevet ham godt
gjort med 72 Rgsdlr., men er nu nedsat til 
50. Derfor søger han om at beholde, hvad 
han hidtil har haft, da han ellers vil komme 
til at betale 22 Rgsdlr. i Amtsregistret. Faar- 
gaard Salarie Plov blev ophævet 1831 og an
sættes derefter til Afgifter som en almindelig 
Bondegaard. I Stedet for skal Birkefogden 
have 120 Rgsdlr. i Løn uden Afkortning.

Hans Andersen døde i Aaret 1700. Baade 
Gaarden og Embedet overtoges derefter af 
hans Søn Chresten Hansen, men Bestalling 
har han dog først faaet i 1715. Samtidig fik 
han tilstillet Edsformular. Han har været Bir
kefoged i et halvt Aarhundrede, der dog var 
afbrudt under en Sygdomsperiode omkring

1) Faargaard fik senere - antagelig ved Udskift
ningen - tillagt en Eng ved Bredeaa, vest for 
Løgumkloster.

1730. Efter Ansøgning fik han udnævnt sin 
Søstersøn Andreas Andersen fra Svenstrup 
som »adj ungerende Birkefoged«. Senere 
overtog han igen Embedet. Han var gift med 
Marie Elisabeth Clausen fra Trøjborg, Datter 
af Slotsforvalteren der, og Søster til Amtsfor
valter Nikolaj Clausen i Løgumkloster og til 
Præstekonen i Randerup (Mor til H. A. Bror
son). Under Chr. Hansens Sygdom 1730 fik 
Ægteparret oprettet et Testamente, der af en 
Slægtning, Pastor Bruhn i Hjordkær, forsøg
tes omstødt ved et Andragende til Amtman
den 1738, under Foregivende af, at det se
nere var blevet ændret.

Da Chr. Hansen overtog Gaarden, regnedes 
den for én Plov, og benævnes som Bonde- el
ler Fæstegods. Der var 21 Fag Stuehus og 
22 Fag Udhus i god Stand, samt andre 22 
Fag i mindre god Stand. Besætningen var 
6 Heste, 6 Køer, 6 Stk. Ungkvæg og 10 Faar.

Chr. Hansen døde 1753 i en Alder af 82 
Aar. Detlef Outzen, der blev hans Efterfølger, 
havde dog allerede overtaget Embedet, og 
blev senere Ejer af Gaarden. Han var gift 
med en Datter af førnævnte Andreas Ander
sen, Christiane Hanne. Bestalling havde han 
faaet 1751. Chr. Hansens Enke Marie Elisa
beth overlevede ham og blev meget gammel. 
Hendes Brodersøn, Præsten J. P. Brorson i 
Døstrup, skriver i 1750erne om hende: »at 
hendes Gudsfrygt er højst priselig, og at hen
des Tro og gode Gerninger, samt hendes 
Gavmildhed mod de Fattige er fast mageløs. 
Hun er nu 95 Aar gi. og lever endnu paa 
Faargaard«. I Chr. Hansens og Marie Elisa
beths Hjem paa Faargaard, er der — efter 
alt at dømme — levet et rigt aandeligt Fa
milieliv. Der er heller ingen Tvivl om, at 
Fruens Søstersøn Hans Adolf Brorson ofte 
har besøgt Hjemmet her i de 4 Aar 1717-21, 
da han opholdt sig i sin Morbroder Amts
forvalter Clausens Hjem i Løgumkloster. Det 
var jo de Aar, hvor han oplevede sit aande- 
lige Gennembrud. Forbindelsen er ogsaa se-

— 81 —



nere holdt vedlige, og Bispinde Brorson fra 
Ribe har — efter Kirkebøgerne — flere Gan
ge været Fadder, naar der var Barnedaab paa 
Faargaard. Chr. Hansens Enke blev boende 
paa Aftægt paa Gaarden.

Detlef Outzen stammede fra Roost og var 
af den bekendte Ridefogedslægt. Hans Hu
stru var — som nævnt — en lidt fjernere 
Slægtning af Chr. Hansen. I Ægteskabet var 
der 10 Børn, hvoraf dog et Par døde som 
smaa. Detlef Outzen blev i 1780 af Kongen 
udnævnt til Kancelliraad. Han døde 1785 og 
er antagelig begravet i Familiegravstedet i 
Kirken. Hans Ligsten staar endnu i Vaaben- 
huset.

Det saakaldte Faargaard Bur, et Pulpitur 
i Nr. Løgum Kirke i den nordlige Side af 
Kirkens Skib, er bygget af ham. De Kirke
ældste protesterede herimod uden Held, men 
han maatte dog gaa ind paa, at betale 6 Mrk. 
aarlig til Kirken. Efter at Gaarden gik ud af 
Slægtens Eje, blev det ikke mere benyttet, 
og efter Genforeningen er det blevet fjernet. 
Det nuværende Stuehus paa Faargaard blev 
bygget af D. Outzen i 1757. En Folketælling 
fra 1769 fortæller, at der paa Faargaard var: 
Birkefoged Outzen og Frue med 7 Børn, en 
Informator (cand, theol.), Fruens Søster, 5 
Karle, 2 Piger og 2 Hyrdedrenge.

Efter D. Outzens Død i 1786 overtog hans 
Søn, født 1752, Gaarden, men blev først ud
nævnt til Birkefoged 1788, af hvilken Grund 
vides ikke. I Mellemtiden var en Embeds
mand i Løgumkloster konstitueret. Imidler
tid blev han udnævnt til Herredsfoged i Slogs 
Herred og maatte derfor flytte til Rabsted, 
medens hans Familie dog blev boende paa 
Gaarden. Amtsforvalter Lucas i Løgumklo
ster kræver nu, at han skal opgive Embedet 

som Birkefoged, hvad han længe vægrede sig 
ved, men der blev dog udnævnt en anden, 
saa Embedet derefter ikke mere hører sam
men med Gaarden.

Hans Outzen har nok været en stridbar 
Herre. Med Amtsforvalteren har han været i 
stadig Strid, bl. a. om Udfærdigelse af Do
kumenter og om selve Embedet. Desuden har 
han haft en langvarig Proces med Sognets 
Kirkeværger om Nybygningen af Degnesko
len i Løgumgaard, som han nægtede at betale 
til, da hans Gaard var en Salarie Plov. Han 
tabte dog Sagen. Efter hans Død i 1807 paa
stod man, at han som Genganger spøgte paa 
Stuehusets Loft længe efter, og han fik Nav
net »den gale Outzen«. Han var den sidste 
Birkefoged paa Faargaard. Stuehuset fra 
1757 staar endnu, medens de gamle Udhuse 
er brændte og nyopførte. Lidt syd for Gaar
den paa Skrænten ved en Mergelgrav staar 
endnu en Trægruppe, de saakaldte Brand
træer, der ikke maa fældes, da Gaarden saa 
vil brænde.

Hans Outzens Enke solgte efter hans Død 
Gaarden til Forpagter Andreas Clausen fra 
Gram for 8200 Rgsdlr. Dermed er Gaarden 
gaaet ud af den gamle Slægts Eje. Fru Out
zen køber 1809 Hus i Løgumkloster og 1810 
sælger hun det Kaadnersted i Løgumkloster, 
der havde hørt til Gaarden. Andr. Clausen 
dør i 1814, og Enken ser sig nu, paa Grund 
af Gæld, nødsaget til at sælge Ejendommen. 
Den solgtes til Amtsforvalter Meyer for 7300 
Rgsdlr. eller 11680 Sølv Rgsbkdlr. Amtsfor
valter Meyer stammede fra Pinneberg, hvor 
han var »Haus- und Kirchspielvogt« og hvor
fra han i 1807 blev kaldet til Amtsforvalter 
i Løgumkloster. Faargaard er endnu i denne 
Slægts Eje.



ET ØGENAVNS HISTORIE
AF CARL LANGHOLZ

Vi Sønderjyder er blevet kaldt Lunets Søn
ner. Humoren giver sig ofte Udslag i Øgenav
ne. Saadanne har man saaledes været ret 
gavmilde med i Landsbyen Søes ved Rødekro.

Endnu husker de gamle Søesinger, at der 
engang i deres By har levet en Mand, som 
bar det klangfulde Navn Martin Nissen Ou- 
senwatt Traurighat Hansen Jensen Jærstold. 
Men hvem dette Navn egentlig var møntet 
paa, var der ingen, som kunde huske mere.

Gaaden opklaredes ved følgende Indførsel 
i Ris Kirkebog: »1770 dend 30. Octobr. haff- 
de Martin Osenwald Traugott Nissen fra Jær- 
stold Bryllup med Maren Nisdatter i Søes.«

Ved dette Giftermaal kom Martin Nissen 
— som han blot kaldtes i almindelig Tale — 
i Besiddelse af en Gaard i Søes paa 7/s Plov, 
som hans Efterkommere endnu ejer. Her 
døde han 1805, 61 Aar gammel, mens Konen 
levede til 1824, efterladende sig 9 Børn af 15.

Martin Nissens Fader hed Hans Nissen og 
var Kromand i Jerstald, Bevtoft Sogn. Ifølge 
almindelig Navneskik burde Sønnen derfor 
have heddet Hansen; naar han kom til at 
hedde Nissen ligesom Faderen, viser det, at 
Familien regnede sig til den finere Portion, 
som bar faste Slægtsnavne, før disse blev 

forordnet af Struensee i 1771. Martin Nis
sens Moder hed Maria Elisabeth Sophie Jant- 
zen og var Datter af Tolder og Vagtmester 
Oswald Jantzen i Jerstald; det er sikkert Mo
derens fornemmere Navn, som er blevet for
drejet til det mere almindelige Jensen. Selve 
de famøse Navne Osenwalt og Traugott havde 
M. N. faaet fra en tidligt afdød Morbroder, 
Martin Oswald Traugott Jantzen. Saadanne 
Navne hørte ikke hjemme i Bondestanden, 
derimod nok i Vagtmesterens og Tolderens 
Milieu. De gamle Søesingers danske Sprog
følelse var saa sund, at de ikke kunde lade 
være med at latterliggøre disse Navne. Osen
walt blev forvrænget til Ousenwatt, idet man 
maaske tænkte paa, at Byen af dette Navn 
(Oksenvad) jo dog laa derop ad Jerstald til. 
Det højtidelige Traugott blev forvrænget til 
det fuldkommen latterlige Traurighat. Om 
Mandens Karakter har svaret til dette Navn, 
skal ikke kunne siges.

Men vist er det, at da de Søesinger af i 
Dag fik Forklaringen at høre, vidste de straks 
at overføre det gamle Øgenavn Traurighat til 
en ny Mand af deres Kreds, som undertiden 
har haft visse Bryderier at slaas med.

Liid Peer fra Hellevad Lildsogn
GAMLE DAGES TIGGERE

Jeg har ganske vist ikke kendt Personen, 
da han var død, før jeg saa Dagens Lys, men 
jeg ved dog noget om ham af Omtale, da han 
blev mindet længe paa Grund af sin Origina
litet. Skønt han kun var en lille Person i 
Sammenligning med andre af hans samtidi
ge, saasom Kresten Mørk, Kristian Spille
mand, Jørgen Grynstafet og flere af den Tids 

Tiggere, saa var han dog paa Grund af sin 
Originalitet en Størrelse iblandt dem.

Han havde nok hjemme i Egvad, eller Hel
levad liid Sogn, som det hed i daglig Tale, 
men om hans Familieforhold ved jeg ingen 
Besked. Som sagt, skal han have været meget 
liden af Vækst, og kun hans Næse var større, 
end den ellers plejer at være paa Folk. Han
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gik klædt i skidenhvid Vadmelspj ækkert og 
Bukser, skidenhvide uldne Strømper, flad
bundede Træsko og paa Hovedet en rød Top
lue. Hans Røst havde megen Lighed med den 
pibende Lyd, som Faarekyllingen giver fra 
sig, og hans Mundheld var: Æ tvii. Hvorfor 
han ogsaa blev kaldt Liid Peer Tvii. Han 
havde Bopæl hos sin Mor, og hans Nærings
vej var Tiggeriet, hvorfor han ogsaa altid bar 
en aaben Hankekurv paa den ene Arm, hvori 
der laa en Pose, bestemt til at modtage Al
misser, meestendel i Form af Taddergryn. 
Hans Arbejde var ellers at binde Strømper, 
baade naar han var hjemme og paa Vandring, 
og for at opmuntre sig sang han Salmer, af 
hvilke han havde en hel Del i Forraad. Liid 
Peer var i det hele taget et lykkeligt Menne
ske, vel tilfreds med sin Lod og sin Stilling 
her i Livet, noget som jo ellers ikke altid er 
Tilfældet med os.

Han glædede sig ved at være saa velhaven
de, som han var, og for at give andre et Be
greb om sin Rigdom, opregnede han gerne 
sine Ejendele: Æ hær tolv Benknapp, en Syn
dashat, en davle Hat, tre Hølier, aa en Ka- 
buus. Baanet hær faat min Slaaklok, men æ 
hæ et godt Egebord, det vild æ nok sæel, for 
æ aa min Moer, vi kan godt æed vort Mad ve 
æ Skaf. Dette var en Ramse, han ofte med 
sin pibende Røst gav til bedste. Ogsaa for
talte han gerne om de Oplevelser, han havde 
paa sine Vandringer. »Saa vaaet, te æ gik 
øver i Vedstej Sogn, ue æmeld nover Hyy, 
di kolder em Loend-Hye, der gik æ aa song 
aa den S aim »Hvorledes skal jeg møde«, saa 
taat min Moer rigte, te æ gik aa graad, no 
saa skikket hun old di ung Kael ud ætter 
mæ; di kom aa øjt: Peer, est du vild? Aa 
skidt, soej æ, ka I itt la Peer gaa, han kom
mer vel int Jer for nær. Men saa vaar et lov 
æ kom hjem, saa haj æ taft æ Poes ud a æ 
synder Æend aa æ Korre, æ haj endda laaj 
en i æ nør Æend. No, æ gik saa rundt aa 
beklaj mæ, Ellen Tammeses hun sy mæ ge- 
lik en ny Poes, den jen gaa mæ et helt Fjer- 
ringkar, den an et halt, aa den trirre et godt 
Kopfuld, saa fæk æ min Gryn godt betael 
ægjen.«

Skønt den lille Mand efter sin Mening 
førte en meget behagelig Tilværelse, saa 
maatte dog ogsaa han fornemme, at ingen, 
selv den der er mest tilfreds, kan helt gaa 
fri for Modgang i denne ubestandige Ver
den. Hans Moder blev nemlig syg, og der
om fortalte Peer: »Saa, da Moe vaar syg, saa 
laa hun saa ondle aa strammet i æ Bleer; 
saa soj æ te hind: Vil do la det væe, dit 
gammel As, do veed jo, vi hær int meer end 
di saem. Saa gaa æ hind et Bit Sukker, men 
det biøv æt int bæer a, saa gaa æ hind jen ve 
æ Hoej, saa døe hun, det As.« — Da hun 
blev begravet, var Peer med i Kirken og sad 
nok saa andægtig og hørte paa Ligtalen. »Aa 
jo«, sagde han, og lidt efter: »Aa Guej.« 
Men omsider blev det ham for langt, og saa 
udbrød han: »Aa skidt, æ hæe it Ti aa høer 
aa det, æ kund bind et godt Styk aa min 
Hoes,« og saa trampede Peer ud af Kirken.

Næst efter Peer Tvii var Kresten Mørk 
nok en af de mærkeligste blandt hin Tids 
omvandrende Tiggere. Han bragte gerne Ny
heder med sig, som f. Eks.: »Hær I hør Nyt? 
Æ Taarn er sloven ned i Hønning, aa hæ 
sloven æ Mand sin bæst Høen ihjel. Den 
Skaj maat han put ve sæ, der vaar inne der 
gaa ham nowe.« — Ved Bryllupper paa Lan
det, hvor Tiggerne gerne mødte i saa stort 
Tal, at der maatte dækkes særligt Bord til 
dem, der paatog Kresten sig en vis Myndig
hed over de andre Tiggere. »No Orden ved 
æ Bord«, raabte han og slog efter dem, »hær 
skal æ F. g. m. nok hold Stye aa Jer.«

Jørgen Spilmand havde en Lektie, som 
han altid forebragte, hvor han kom. »Der 
er Puns’ nok i æ Laend, en fær inne a em, 
Verden er alaw, aa det hær æ Kvinnd’ gøe.«

Med saa meget andet originalt fra gamle 
Dage er nu ogsaa Tigger-Originalerne gaaet 
tabt. En Mand, hvem jeg engang talte med 
om det gamle, der forsvinder, og det meget 
ny, der kommer frem, ytrede: »Ja, nu skal 
jo ogsaa alting være saa grumme praktisk.« 
Maaske har han ret. Selv Tiggerne er nu 
mere praktiske end de var i gamle Dage.

H, Hejselbjerg Paulsen,
efter min Morfar Nis H. Callesen (1837-1922).
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Aktieselskabet

C, 1. Christensens Papirhandel
ESBJERG

Sønderjydsk 
Tæppefabrik

A. R. KJÆR BY A/S 
HØJER

*

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Aktieselskabet

Tapetfabriken „FIONA“
FAABORG

Carl M. Cohr’s
Sølvvarefabriker

Aktieselskab

Fredericia
Aktieselskabet

Dampmøllen Victoria
Odense

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK

Telefon Pindstrup Jg
Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon
trollens selvvirkende Kontrol

Antager Frøavlere

Skal man til og fra

Sønderjylland 
benytter man

Sydfynske Jernbaner

De Forenede Teglværker ved Aarhus. Aktieselskab
Tlf 644. Kontor : Parkallé I5, Aarhus. Tlf, 6444.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Aksel Michelsen
Kul- og Trælasthandel 

Tønder Telefon 2530-2531

Hans Jensens Eftf.
Trikotagefabrik

IKAST

Dyekjær & Christensen
Fiskeeksport
Ringkøbing

Aktieselskabet

Motorfabriken „Frederikshavn“
N. C. Kloster

Haderslev
Telf. 2210 - 2211

Il 1 p • KostskoleHaslev Gymnasium -
Eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen. 
Alle Oplysninger ved Henvendelse til

Peter Kæstel, Rektor. Haslev

Tii. Hamberg
Cigar- & Tobaksfabriker A-S 

Nykøbing M.


