
Bolderslev Julemærket 1993 

Urnehoved Tingsted 

Udgivet af Støtteklubben B1950 og KFUM-spejderne 

 

Det gamle Urne -  senere Urnehoved – landsting synes at have været i Bjolderup sogn. 

Det var vel et slags fælles sysselting for de 2 sønderjyske sysler – Ellum, Isted og Barved. 

Saxo omtaler, at Harald Kejsa og Knud VI blev hyldet på Urne ting i 1134 og 1182. Da 

kong Christoffer i 1254 forlener Valdemar Abelsten med hertugdømmet Slesvig, hed det: 

”Fra Urne landsting og fra ham skulle der appelleres til riget”. 

I 1306 bestemmes det i et forlig mellem kongen og hertugerne, at de ikke måtte besvære 

hans bønder i fyrstendømmet, ”og his det skete, skulle de søge værn hos ham og få dom 

ved Urne ting”. Der kendes ingen dom udstedt på landstinget, men i 1393 frasagde hertug 

Erik af Sachsen-Lauenburg sig alle krav på Slesvig ”to Urnehovede uppe deme lantding”, 

og i 1397 udstedte hertuginde Elisabeth her 3 breve vedr. hertugdømmets plansætning 

m.m. 

I 1460 lovede kong Christian I, at han ville mødes med ”mandskabet” fra hertugdømmet 

på Urnehoved. Det har altså på denne tid været et mødested for stænderne, dvs. prælater, 

ridderskab og byerne. Om disse landdage efter 1400 virkelig har været holdt på 

Urnehoved vides ikke, men er vel tvivlsomt. 

Det sidste Urne ting skal have fundet sted i 1523. Det var på dette ting på ”Urne-

hövedet bey Tollenstadt” (Toldsted), som Niels Heldvad kalder det i sine årsoptegnelser 

fra 1524, at herredsfoged Nis Henriksen fra Hajstrupgård blev forjaget af det samlede folk, 

fordi han havde søgt at få det til at afblæse oprøret mod Frederik I.  

I 1524 blev det udtrykkelig fastslået, at den slesvigske landdag skulle holdes i Flensborg. 

I dag danner det gamle tingsted ramme om grundlovsmøderne, som startede i somme-

ren 1923 med et møde i skoven ved Urnehoved på foranledning af H.P. Hanssen, 

Aabenraa, og det nystiftede Historiske Samfund for Sønderjylland var medindbyder. 

På et møde i Uge Forsamlingshus i februar 1930 blev det besluttet: 

- at fastholde 5. juni som mødedag 

- at rejse en sten i 10-året for genforeningen 

- at overdrage til formanden i samarbejde med H.P. Hanssen at udforme en indskrift til 

stenen. 

Den 21. marts 1940 bliver andelsselskabet ”Urnehoved” dannet, og ved en frednings-

kendelse af 28.marts 1956 blev mindeparken fredet. 


