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Degn G a m m e l g a a r d  i Var- 

noes, der i flere Retninger har Haft 

en betydelig Jndflydelse i enkelte stor- 

re Krebse, men isoer 1 fit Sogn, dode 

1890 nbeincerket; saavidt jeg ved, har 

ingen af de sonderjydske Blade Haft et 

Minde-Ord tilovers for Ham, kun en 

Bekendtgorelse i „Freja" om Begra- 

velsen, det er det hele.

Han havde som man Ig e r  overle- 

vet sig selv, ligesom Han altid snskede 

at leve ubemcerket  ̂ og var bange for 

at give fit Navn til Offentligheden, 

saaledes dsde Han ogsaa.

M en som Opdrager for en af de 

bedste sonderjydske Mcend, H a n s
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K  r ü g e  r, maa Hans Navn ikke glem- 

mes. Ogsaa svm Sam ler af S a g n  og 

Sam ler af Fugle, men isoer for de 

gode Oplysninger, Han har sammen- 

gemt om Varnoes i gamle Dage, bor 

Hans Minde hcevdes.

Sloegten.

Bedstefaderen C h r i s t e n  J a 

c o b  s e n, der boede i Ruruh, stal 

efter Fortcelling i Sloegten vcere 

kommen fra A s b o  i Boekke So gn  

Andst Herred.

For at'fceste Stedets Beliggenhed i 

Hnkommelsen, maa det tillades at ind- 

skyde folgende: 900 Skridt nordost 

for Asbo ligger eller har ligget den 

bekendte Boekke  S t e n  ved den 

gamle Landevej fra Nibe til Viborg, 

hvorom Sagnet fortoeller, at Harald



M a ila n d  vilde fsre den fra Vesterha- 

oel til Jelling, for at soette den som et 

Minde over sin Moder, men paa den 

sandede Vej i Heden künde Studene 

ikke trcekke den, Han spcendte saaStude- 

ne fra oglodsineKrigsmcendtroekkeden- 

D a  msdte de en Mand, som kom fra 

Tinget, Ham spurgte Köngen, om Han 

nogen Sinde havde set en stsrre Byr- 

de blive dragen af Menneskehoender? 

Ja, svarede Manden, i Gaar saa jeg 

D in  S o n  slcebe fra D ig  hele D an - 

marks Rige. S a a  lod Köngen Stenen 

ligge og ilede med sine Folk til sin 

Flaade. —

I  den nordvestlige Ende af Asbo 

ved Vejen til Vittrup ligger en lille 

mager Gaard, som hed Gammel- 

gaard; der er Christen Jacobsen fodt  ̂

og Han er rimeligvis som Tjeneste-
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karl fra et Ribe Folkemarked, som den 

Tid  det soedvanlige, landet i Rnrup  

eller Omegn.

Hvor Han har voeret gift forst, vides 

ikke, men som Enkemand blev Han 

1770 gift med Pigen M a r e n i  i 

Kirkebogen staar hnn opfort fra R u - 

rup, men efter Fortoelling skal hun 

have voeret sra Norrejylland.

Disse Wgtefolk havde 3 Sonner og 

en Datier, hv orfra der stamm er en 

talrig Sloegt. Her blot et kort Om- 

rids af det forste Sloegtled, som er 

optaget dels efter en Wttavle, som er 

i Sloegtens Eje, dels efter Kirkebogen 

i Branderup:

N i e l s  Christensen Gammelgaard fsdt 
1773, gift 17. Sept. 1802, med M a r e n  
Nielsdatter fodt i Bcek i Nustrup Sogn, 
—  dette er D e g n e n s  F o r  « ldre.



L. J o r g e n  Gammelgaard f. 1775, gift 

med Mette Nielsdatter, de boede paa 

P u g h o j  i Toftlund Sogn, og havde 6 

Sonner og 2 Dotre: 1, Nis boede i L i n- 

d e t; 2, Elftesten i D o v e r ;  3, Hans i 

G r a m  Skov; 4, Paul i B r a n d e 

r n  p; 5, Mads i B e v t o s t ;  6, Mathies 

dod uden Arvinger; 7, Lene ligeledes; 8, 

Jngeborg, gift med Niels Lund, Leerer i 

N o r r e  Ho s t r u p .

6. Ka r en ,  f. 1778, gift med Anders An

dersen, N u r u  p. Deres Datier Ellen 

gift med Jörgen Festersen i. Toftlund. 

v. Ha n s ,  f. 1780, dod ugift paa A l s.

D og har Christen Jacobsen hast en 

S s n  med sin forste Kone ved Navn  

J a c o b  C h r i s t e n s e n ,  der blev 

gift 1780 med Met M a r i;  deres Dat- 

ter Birret M arie  blev fiden gift med 

Hans Bundesen paa L i l l e  M a n d -  

b j e r g .
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Ovennoevnte Jacob Christensen var 

med hos Prcesten som Forlover 1802 

ved Trolovelsen af Degnens Forcel- 

dre. De blev oegteviede den 17. 

Septbr. Degn Gammelgaards Moder 

Maren var som ncevnt födt i Nustrup 

Sogn.

Paa  den Tid var det befalet, at 

naar et Menneste flyttede fra et Sogn, 

modtog Vedkommende af Prcesten et 

S ta gs  Flyttebevis, der kaldes „Skrif- 

teseddel", hvor deres kirkelige Skirds- 

maal og hele Vandel var paategnet. 

Dette var paa stemplet Pap ir til 4 

Skilling Kurant, M arens var udstedt 

1788 af Proesten Toxen:

Pigen Maren Nielsdatter as Bcrk, som i 

min Formands Tid (Pastor Bang), er kon

struieret her i Menigheden, har sidstasvigte 

Paafle sogt Herrens Bord, og har Intet
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efterladt sig, der künde vcere til Hinder for 

Abgang til Naadebordet.

Nustrup, den 13. August 1788.

Toxen.

Maren Nielsdatter var Gjcest ved Her- 

rens Bord i Vodder Kirke Marie Bebudel- 

sesdag. Hun har her i Sognet forholdt sig 

saa skMelig, at hun gerne kan antages til 

at nyde Kirkens Goder, hvor hun det for- 

langer.

Vodder, den 30. Sept. 1789.

Overbeck.

Ester et fleraarigt Ophold i Nu- 

strup So gn  har Pastor Toxen givet 

det sin Paategning 1796. —

Niels Ehr. Gammelgaard, der 1802 

blev gift med Maren Nielsdatter, har 

kun holdt et lille Bryllup. I  Fatkig- 

protokollen for 1802 er der opfert 

sorn Jndtcegt i Koppenge 9 Skilling  

Kurant.
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Ester Kirkebogen i Branderup er 

deres eneste Sem C h r i s t i a n  fodt 

den 20. M a rts  1805, og den 22. 

M arts  hjemmedobt, og vaksineret 16. 

Ju li 1805 af H. P . Barfod, Prcesten i 

Branderup, der som flere andre Proe

ster vaksinerede.

De boede i et lille Hus tcet ved 

Skalen og havde Land til en Ko. Her 

saü de til Lese fra 1802 til 1827, alt- 

saa i 25 Aar. De sad og samlede sig 

lidt Skillinger, men disse Sparestil- 

linger gik tabt ved Statsbankerotten 

og de daarlige Tider, der nu fulgte, 

saa de hengemte Sedler tabte Voer- 

dien. —

Drcngcaar. ,

D a  der i den Tid kun Var Vinter- 

skole, maatte Bornene stadig skifte Loe-
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rere, som i Regelen Var meget tarve- 

lige. E n  af dem fad i Skalen og snoe- 

de Tcelkereb, en anden lavede Trcesko 

i Skalen. En var Som and; Han loen- 

1e dem at regne gabt. En  anden var 

en nfbrcekket Student, der künde flere 

Sprog, Han tag sig af enkelte af de sto- 

re Drenge og vilde bringe dem videre; 

Han havde ogfaa vceret med i Frank- 

rig, men da Starken kam, fik Han F ly- 

vegriller og Foraarsfarnemmelser.

D a  Christian blev starre, maatte 

Han am Sommeren ud at tjene. Han  

fik P lad s i Vellerup hos en Mand, der 

ikke künde styre fit heftige Sind. For  

Ham skulde Han nu köre Ploven, men 

künde aldrig kare Ham tilpas; Han fik 

haarde Ord, og Ploven vilde Heller ikke 

gaa. S a a  blev Monden vred, tag en 

Basse og skad paa Ploven! Den
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famme M and  havde et Faar, 

der altid brcegede, vg trods det 

at Manden bandede paa, at det skulde 

tie, blev det dog ved at broege, men saa 

tog Han en f2kse og huggede Hovedet 

af det, bandede og sagde: Broeg nu^ 

D in  Satan ! Drengen sad nederst ved 

Bordet, men Konen var altid god ved 

Ham og gav Ham de bedste Stykker.

Siden tjente Han flere Steden 

som Hyrdedreng og maatte Vogte 

Kveeg langt sra Byen, men Han havde 

Bogen med og lceste for at faa Tiden 

til at gaa, og Boger künde Han let faa; 

allerede 1802 blev der-oprettet et tem- 

inelig stört Sognebibliotek, hvori 

blandt andet ogsaa Holbergs Skrifter 

fandtes.

Faderen lavede Klover om Vinte- 

ren. Drengen blev sendt til Tonden
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og Marsken nred Prover. I  Tonder 

blev Han sulten, men havde kun 4 

Sk illing Kurant; for disse kobte Han 

et stört B rsd  hos Vageren. D a  Han 

nede paa Skibsbroen havde spist en 

D e l deraf, güv Han sig til at groede 

over, at Han havde voeret saa uforsig- 

tig a! kobe Brsd  for alle sine Penge. 

Der kom saa en M and  fra Marsken, 

der vilde vide Aarsagen til Drengens 

Bedrvvelse. Han tog Ham saa med 

rid i Marsken, og Christian boede hos 

Lam i et P a r  Dage, og Han hjalp Ham 

tilrette, saa Han fik en stör De l solgt.

Ester sin Konfirmation ytrede 

Christian Lyst'til at voere Skolelcerer, 

men Foroeldrene var imod det, baade 

for at miste Ham saaloenge fra Hjem- 

met, men ogsaa for Pengene, som var 

sparsvm hos dem, og naar Han tog
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Tjeneste hvs Bonderne, gav det der- 

imod Penge. S a a  fik Han Tjeneste hos 

en M nnd i Byen, men denne künde 

ikke forstaa, hvad der skulde blive af 

saadan en Dreng, for naar Han spoend- 

tc Heftene for, stod Han altid og faldt 

i Staber, og da det viste sig mere og 

inere, at Han hverken havde Lyst eller 

Ev in r til Landarbejde, fik Han Lob til 

at blive Lcerer.

Uugdom.

I  Hinderup vor der P lad s for en 

Lcr'rer, men Vedkommende, der sogte 

den sknlde forst underkaste sig en P ro 

be hos Provsten i Aabenraa. Den un- 

gc Gammelgaard bestod Proben godt, 

og den 5. November 1821 fik Han af 

Provst Poulfen skriftlig Tilladelse til 

at underbise Born i en mindre D i-  

strikts-Skole i Aabenraa Provsti. S a a
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var Han Leerer i Hinderup i Vinteren 

1821-22.

Den nceste Vinter holdt Han Skole p 

Vellerup. Begge Steder gik Han om 

puü „Madning". D a  Gamntelgaard 

i Varnocs i 1871 holdt sit 50 A ars Lee

rer-Jubilceum, modtog Han fra en 

Embedsbroder Loerer H. I .  Nielsen i  

Ningences et lcengere Brev med Lyk- 

onflning, hvori der gives en god 

Skildring af Skoleforholdene i for- 

duins Dage i Vellerup, hvor Nielsen 

ogsaa havde begyndt sin Lcererger- 

ning. Blandt andet skriver Han:

Saavidr mig bekendt er dct SO Aar siden, 

at Du, koere Gammelgaard, begyndte din 

Lcrrergerning derude paa Sletten, midt- 

rejs nieilem dlabenraa og Logumkloster, til 

Hejre bagred Vakken i det lille Hinderup. 

Zeg selger Dig lidt lcengere til det tilgrcrn-
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«sende venlige Vetterup, hvor vore Veje faldt 

sanlmen; og dort Blik msder da felgende 

Lilleder: Den hele Skolebygning, ialt syv 

Stridt i Firkant, havde i selve Skolevcerel- 

set und de to smaa Vinduer og Lervcegge et 

vakleiide Skolebord, hvilende paa Poele i 

>dst ujs-. ne Brostensgulv.

Om Morgenen var vor ferste Syssel at 

Ile til Skolen, sor at loegge i Kakkelovncn, 

sjoelden Var der Gloder ander Asken, vi var 

jo ikke jaa vploerte til at „rage Jlden", da 

maatte vi ofte i Frost og Sne traske efter 

blöder fra den nirrmeste Gaard. Kost og 

Ophold havde vi paa Omgang, „Madning". 

Og kennen —  ja det var to Skilting om 

Dagen. —  Men overalt. modte vi trofaste 

rcrrlige Hjerter og lütter venlige Ansigter, 

og sjcelden körn der en Kurre paa Traaden 

i vor lille Skolegerning blandt de 10 til 12 

flinke Born.

I  Foraaret 1824 lod Han sig prove 

lüf Amtsprovst Hsxbroe i Rsdding, der
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ineget anbefalede Ham til det kongelige 

Amtshus, for der at faa Tilladelse til 

at drage til Vesterborg Seminarium.

Ligeledes fik Han et godt Skuds- 

niaal as Proesten Vrbeck i Branderup, 

der betonede, at Han Var beskeden og 

ikke nlaget af den gangbare Selvklog- 

hed, men mere tilbsjeligtilKristendom. 

E aa  i Sommeren 1824 gav Han sin 

Ansogning ind til Amtshnset, om at 

faa Lov til at tage paa Vesterborg Loe- 

rerslole, hvad Han ogsaa fik.

D a  de sparsommeligeForceldre havde 

tabt deres lille Formue, som skulde 

have vceret brugt til Christians Ud- 

dannelse, var det kun lidt Mont, de 

künde give Ham med til Opholdet paa 

Seminariet, men til Fode og Klceder 

sik Han saamcget desmere. Han skulde
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rejse med et Skib sra Aabenraa til 

Lolland, og fik med enBonde i Rurup, 

der have AErinde til Aabenraa, ned- 

pakket i Vognen W g, Floefl, Kod, 

Gryn, M a lt  og Korn, som blev kort 

ned paa Skibbroen og indladet i det 

lille Skib.

Han sejlede saa med den lille Jagt  

sra Aabenraa til Lolland med sit lille 

fuldpakkede Skrin, sin Seng og de 

mange Levnedsmidler, men da de kom 

ud i Astersoen, gav det Storm, og de 

strandede paa Lollands Kyst. Gam- 

melgaard maatte svomme i Land. 

S a a  kom Han ud i en Mose og sank i 

til Halsen, blev reddet og kom til gode 

Folk, fik M ad  og torre Klceder og kom 

omsider til Vesterborg, og fik ogsaa 

omfider alt sit Gods bjoerget.
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Vesterborg.

Biskop P . O. B o i s e n  paa Lol

land var fodt den 16. November 1762 

i Emmerlev. Han studerede forst i 

Kiel og tog der Embedseksamen med 

Ndmoerkelse. For at kunne söge Em - 

bede i Kongeriget tog Han ogsaa Eks- 

amen i Kobenhavn. Grev Revent- 

lov til Christiansscede kaldede Ham saa 

til Prcest for Vesterborg og Birket.

Grev Neventlov var Sjoelen i den 

Kommission, der var nedsat tilAlmue- 

skolens Forbedring. Han og Boisen 

arbejdede nu sammen, og det endte 

med, at der 1802 blev oprettet et S e 

rn inarium i Vesterborg Proestegaard.

S a a  i 1805 blev Boisen kaldet til 

Biskop i Rorge, men Han frabad sig 

dette, Han vilde hellere blive i sin Proe

stegaard og arbejde med de unge Men-
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nesker for at uddanne dem til Loerer- 

gerrüngen. M en samme Aar blev Han 

Biskop oder Lolland-Falster Stift.

Den indbyrdes Undervisning, der 

nu blev paa Mode, og somFrederik V I  

arbejdede af al Kraft for at faa ind- 

fort, var Biskop Boisen meget imod, 

og det hindrede Ham en D e l i Hans 

Virksomhed.

I  Vesterborg fik Gammelgaard til 

Kammerat en lille Mand, der hedBek- 

ker, og en Kone An  Malene holdt Hus 

for dem. Og da Biskoppens Kone var 

dod, holdt hendes to Sostre Hus for 

Ham; bisse to Kvinder var gode ved 

Gammelgaard, der fik Han fri Ol.

Biskoppen var nu bleven oeldre og 

havde svcert ved at skrive, saa naar 

Han skulde haue sin Prcediken udar- 

bejdet, lagde Han sig paa Sofaeu og
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dikterede for Gammelgaard, der rast 

skrev den hele Prcediken op. Derved 

tjente Han en De l til Foden.

For at fortjene noget til at lobe Bo- 

ger, som Han skulde bruge, gik Han 

hver D a g  om haa Grevens Skrivestue, 

vg skrev der to Timer paa Godskonto- 

ret. T il Julen gav Greven Ham et 

P a r  nye Skojter.

Endnu for Han var foerdig med sin 

Lceretid, dode Hans Fader i Somme- 

ren 1826. N n  sad Moderen Enke, og 

der skulde nu skaffes 5 Nigsdaler Ku 

rant til hendes Dreng, for at Han kün

de faa sin Eksamen. Hun gik til en 

Nabo, for at laane, men Han saHd'e nej 

—  saa gik hun til Josias, en Gaard- 

mand i Byen for at scelge sinKo og der

ved faa Pengene, men Josias sagde: 

Nej, Maren, D u  maa ikke scelge Koen,
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D u  har jo baade Grces og Foder til 

den, men jeg vil laane D ig  Pengene, 

D a  Maren fik Pengene, gik hun mere 

end glad hjem for at faa dem sendt 

til Sonnen. Hun sad forresten til Leje 

i Jofias's Hus. Huset er for mange 

Aar siden nedbrudt, for at bygges op 

paa Nurup Sondermark, hvor det fik 

N avn  af „oe Storkree", og Tosten hed- 

der endnu „Siases Lejhus Toft".

Ved den paafolgende Eksamen fik 

Christian forste Karakter med Udmcer- 

kelse, og

. . . .  udmoerket duelig til at undervise 

vgsaa i den indbyrdes Undervisning. Kan 

godt forestaa Sang og Orgelspil i en Kirke. 

Han har ved scedelig Opfsrsel og M d  stedse 

gjort sine Leerere Glcede, og demitteres med 

L!nske, at det maa gaa Ham godt, hvor Han
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nu til Vinter kaldes, og stifte Nytte i den 

Kreds, hvori Han nu kommer.

Forstandcr for Seminariet 

P. Bo i s en .

Her paa Vesterborg fik Han Lyst til 

at vare M issionar i Trankebar, og 

som anden M issionar skulde Han forst 

holde Skole i 10 Aar, og siden virke 

som forste M issionar i andre 10 Aar, 

ialt 20 Aar for en aarlig Lon af 500 

Rupi'er —  300 til sig selv og 200 til 

Hans Moder. Ester den T id  var Ham 

sikret et Prasteembede herhjemme. 

Han holdt Provepradikenen for S ja l-  

lands Biskop, blev antaget og fik 

P lads paa Missionsskolen i Koben- 

havn.

S a a  kom Negeringsskibet „Haabet" 

tildage sra Indien, som Han saa skulde 

med, men det strandede paa Skagen,
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og da det vilde dar lcenge, for Sk i

bet blev i Stand sat, og Han i den Tid  

skulde erncere baade sig selv og sin 

Moder, saa tog Han den Beslutning 

at söge Embedet i G a l s t  e d.

Leerer.

Unteren 1826— 27 underviste Han 

i Galsted Skole, og Provst A a -  

g a a r d  gav Ham herfra den bedste 

Anbefaling.

Her i Galsted fik Han et loengere 

Brev fra en Skovrider M e i l b y  haa 

Lolland. I  Skovridergaarden oar 

en storre Ungdom, blandt andet tre 

voksne Dotre, saa det var et muntert 

Hus, og Gammelgaard kom der oste. 

Skovrideren skriver:

Jeg fortMnker ikke Deres Moder i, at hun 

vil beholde sin Alderdoms Ststte i Europa
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eller paa denne Jordside. Her er hverken 

Tigere eller Drager, eller Sty^thede eller 

Djoevlen og Hans Oldermoder, som gaar ved 

Siden af de fristende Rupier. V i mindes- 

Dem med Agtelse og Kcerlighed. —  Kom 

over til os noeste Sommerferie.

Der Var ogsaa nogle Linjer med fra 

hver af de Lre Dotre.

I  Foraaret 1827 fik Han fast Ansoet- 

telse i K l o v t o f t  med en aarlig Lon  

af 72 Rigsbankdaler. D a  Han nu skul- 

de have egen Husholdning, flyttede 

Moderen rned, hendes „Skrifteseddel" 

fik hun paategnet af Proesten:

Maren Nielsdatter har i omtrent 24 Aar 

vceret gift i Branderup Sogn med den for- 

rige Aar afdode Niels Chr. Gammelgaard, 

og har oist sig som et flittigt og ordentligt 

Menneske. Som Kristen har hun ordentliss
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sogt Guds Bord. Gud i Kristo ledsage hende 

beständig. .
Branderup, den 27. April 1827.

L> r b e ck.

Gammelgaard var fingernem, og 

ledig künde Han ikke vcere. Han lavede 

en Globus til Skolen. D a  Provst 

Paulsen saa den, bestilte Han en G lo 

bus til de andre Skoler i Amtet lige- 

som ogsaa til Skolerne i Byen Aa- 

benraa.

At det to unge Krosonner fra Bev- 

tost Kro, R a s m u s  o g H a n s K r ü -  

ger ,  nu kom i Skole hos Gammel

gaard, laa jo ncer, da deres Moder 

Ellen Krokone ogsaa var fra Rurup, 

og da Gammelgaard nu havde Hus- 

holdning, blev de antagne i Huset.

Her i K l o v t o s t  fik Han Brev fra 
sin Biskop, der skriver:
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Det glceder mig at det gaar dig godt, og 

at Dine Foresatte er tilsreds med dig. Bliv 

saaledes ved at arbejde i Lysets og Koerlig- 

hedens Aand, og Naadens Gud vil velsigne 

din Gerning. Jeg er forvisset om, at dine 

Foresatte vil hjerteligen bidrage til din 

Vesordring.

Gerne vilde jeg have beholdt dig, min tro- 

saste Gammelgaard, til Lolland, hvor der 

var god Lejlighed, men hverken vil jeg eller 

tpr tage dig dort fra dit Fcedrene-Hjem, og 

der vil du sikkert saa din videre Forfrem- 

rnelse, naar Guds Time kommer. —  Bliv 

ved i Udmyghed og Gudsfrygt.

Bedste Hilfen fra din trofaste Leerer.

P. O. Bo i s e n .

I  Aaret 1832 blev Degneembedet i 

V a r n o e s  ledig. Dette ssgte Gam 

melgaard og fik det. Hans Udncev- 

nelse kostede 13 Rdkr. 3 Sk. Kur.

Han flyttede nu til Varnoes, og M o 
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deren samt de to unge Krüger flyttede 

med.

Varnas.

Noest efter sine Soldater Var den 

nyopfundne „Jndbyrdes - Undervis- 

ning" Kong Frederik V l ' s  Koephest. 

Han paalagde Amtmcendene og Prov- 

ster alvorligt at virke for Sagens  

Fremme, iscer ved aarlige Jndberet- 

ninger fra alle Landets Skoler. Aa- 

ret efter blev der saa tilsendt Loererne 

Köngens allerhojeste R o s eller Dadel. 

Gammelgaard har baade 1835 og 

1836 modtaget gennem Amtmand og 

Provst Köngens allerhojeste R o s i en 

temmelig lang Skrivelse.

Han dar efter den T id en ualmin- 

delig dygtig Skolemand. Han havde 

i en Aarroekke 100 3. 120 Born, störe
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vg smaa, mellem Hinanden, alle i en 

Klasse, og efter hvad oeldre Folk er- 

kloerer, blev de, den Gang Han stod i 

sin fulde Kraft, ualmindelig godt un- 

dervist. Det var et Kcempearbejde, 

og for dette fik Han Dannebrogskorset; 

Han var meget afholdt af den störe 

Borneflok saavelsom af deres For- 

L'ldre.

D a  jeg besluttede mig til at udfore 

ncervoerende Arbejde, strev jeg til min 

gamle Ven J o r g e n  J v e r s e n ,  

Svejrup, og bad Ham om en Skildring  

af Gammelgaard, hvad Han ogsaa be- 

redvillig gav mig, og med Hans T illa- 

delse fremfsrer jeg nu Hans meget vel- 

villige Omtale af Manden.

Han striver blandt andet:

„Som  Ung har jeg kun kendt Ham
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som en oeldre Mand, og meddeler Dig^ 

hvorledes jeg har opfattet Ham.

> > ,

Gammelgaard var en hvj, ssr, kräf

tig vg smuk gammel Mand; Hans An- 

sigt var praiget af Klogskab og god-
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modigt Lune. I  Hans Djne var der 

noget skoelmfl, der gjorde, at man let 

tog Ham an for en lun Bror. Jov- 

rigt var Han lige overfor andre Vel- 

villigheden og Tjenstvilligheden selv.

D u  sporger om Hans politifle S t i l-  

ling? Han var ingen politisk Mand, 

men Han var en dansk Slesviger, og 

Han stemte vistnok vcesentlig overens 

med Moend som Biskop Hansen og B i-  

skop Martensen, samt de i sin T id  saa 

stcerkt forhaanede Klosterpolitikere og 

senest A. D . Jorgensen. Han havde 

nceppe ret meget tilovers for de ko- 

bcnhavnske Nationalliberale. Han var 

en personlig Ven af Fred. Fischer og 

Hans Hansen i Tnmbol.

I  1864 var der Lasaret i Varnces 

Skole, og da der ikke künde holdes 

Skole, laa det noer for Gammelgaard
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og Hans kcerlige Hustru at göre for de 

stakkels Saarede, hvad de künde.

Gammelgaard havde mange Jnter- 

esser, der dog noermest gik i naturvi- 

denskabelig og lokalhistorifl Retning. 

Han künde fortcelle med Liv og Lune. 

Naar Han var i Selskab, gik Hans For- 

tcellinger tit i den Retning, som oanä. 

niatd. Nikolaj Andersen har skildret 

paa Vers i „Gammelgaards Over- 

mand".

Han var i Besiddelse af en Digter- 

aare, Fortcellingen om Junker Vigge, 

som Han er Forsatter til, er ikke et 

Sagn , men Gammelgaards fri D igt- 

ning, og Han har vistnok voeret For- 

fatter til flere af Fr. Fischers Sagn.

Det er egentlig gaaet Gammel

gaard som mangen anden god Mand, 

chvis Liv har vceret nogle Aar lcen-
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gere end Hans Livsgerning, at Han er 

bleven halvvejs glemt, inden Han do- 

de. Jeg kan derfor nok forstaa, at da 

Han hverken var Politiker eller endnu 

mindre Agitator, saa har den davce- 

rende Redaktion af „Freja" ikke anset 

det for Umagen voerd, at skcenke Hans 

Eftermoele videre Omtale, men i Var- 

nces So gn  glemmes Han ikke saa let, 

slont de fleste af Hans Clever, fra den 

Tid Han stod i sin fulde Kraft, nu snart 

er bortdöde.

D a  jeg ikke horte til Varnces Sogn, 

kom jeg sjcelden til Varnoes Kirke, men 

skont Gammelgaard var en maadelig 

Sänger og Salmebog,en den mest for- 

oeldede, saa sang man der meget bedre 

end i Felsted."

Gammelgaard som Füglesamler.

At Gammelgaard har vceret flittig



og fingernem, er klart, naar man ser 

den Mcengde Fugle, Han har udstop- 

pet ved Siden af sin besvoerlige Skole- 

gerning. Der er endnu betydelige 

Sam linger i Varnoes og Stubboek, 

men iscer paa Rodding Hojskole, for- 

uden spredt rundt oin hos gamle Ven- 

ner, Slcegt og Bekendte.

Hans Krüger skod ved Juletid 1854 

. en stör Kongeorn, som Han sendte til 

Barnces for at faa udstoppet, og med 

Bon om, at naar den Var fcerdig, da at 

sende den til Rodding Hojskole. Den  

blev saa afsendt med nogle flere Fugle^ 

i Febr. 1855, og Gammelgaard flri- 

ver samtidig- til Forstander Hogsbro: 

„ I  D ag  den 23. affender jeg den af 

Hr. Krüger skudte Kongeorn. Som  

den nu staar for mig, ser den ret kon- 

gelig ud, men hvorledes den ser ud,
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naar den har gjort den uvante Rejse 

til Bvgns, er en anden S a g . "  Ester 

at Han har givet en DelVink om, hvor- 

dan den skal behandles, indtil den bli- 

ver aldeles tor, ender Han Brevet med 

folgende: „Hvad jeg hermed og i 

Fremtiden sender, beder jeg, at Hoj- 

skolen vil modtage som en Foroering."

De forste Fingerpeg til at udstoppe 

Fugle har Han nok modtaget paa Se- 

minariet, hvor de dengang havde en 

meget dygtig Lcerer i Naturfagene, 

men saa har Han ved Forsog i sine le

dige Timer arbejdet videre, indtil Han 

virkelig blev en Mester paa dette Om- 

raade.

D a  K  j ce r b o l l i n g, der var en 

Loererson fra Als, bilde udgive sit 

Voerk „Danmarks Fugle" med over 

600 forskellige Billeder af hervcerende
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Fugte, opholdt Han sig i loengere Tid  

i Barnoes, for at tegne Billeder af 

Gammelgaards Säm ling. Kjoerbol- 

ling er mest kendt som den Mand, der 

i 1859- anlagde den zoologiske Have 

ved FrederiksbSrg S lo t  i Prinsesse 

Wilhelmines Have. Gammelgaard 

hävde sin enestaaende störe Säm ling  

af Fugle opstillet i Skabe med G las- 

dore. De stod längs Voeggene i et 

ftorre Vcerelse, hvor Hans Sognefolk 

opholdt sig Sondag Morgen, inden 

Gudstjenesten begyndte.

Han var en dygtig Joeger og Fisker.

Optegnelscr as Gammelgaard.

At Kirken engang er broendt, ses 

tydeligt paa de gamle Egebjoelker, der' 

er forlullede paa Kanten. Ligeledes 

var alle Revner i den norre M u r
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syldte med smeltet B Iy, saa den 

brcendte Kirke har vceret toekket med 

Bly, der saa flydende er loben ned i 

Revnerne.

Jndtil i BegyndelseN af det 19. 

Aarhundrede dar der en aaben Be- 

gravelse under Gulvet i den norre 

Side noer ved Doren for Birkefoged 

Dethlefsens Familie. Begravelsen 

blev opfyldt, og de störe Grausten blev 

lagt ind paa Kirkegaarden, hvorsra 

de saa, som saa mange andre Sten, er 

borttagne.

I  selbe Alteret er der muret en 

Hvcelving til Gemmested for Relikvier 

af Kirkens Skytspatron St. Peter. 

Et Rogelsekar fra den katolste T id  blev 

igeu benyttet i Jun i 1864, da de Gos- 

ler-Jcegere holdt katolst Messe og A l

tergang. Proedikestolen skal efter S a g -
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net vcere fra en frisisk Kirke, som er 

gaaet bort i den störe Vandflod.

Ester de Gamles Fortoelling stod i 

Slutningen af det 18. Aarhundrede et 

stört Skab i Vaabenhuset til at gem- 

me Gevcerer i, som brugtes hver Sv n -  

dag EfterMiddag af de herboerche 

Landevoerns-Mcend, der ovedes af 

en gammel Sergent, der ogsaa boede 

her i Byen. Avelsespladsen var den 

nordvestlige De l af Kirkegaarden, hvor 

der da ingen Begravelser var.

I  det fydostlige Hjsrne af Kirke

gaarden har i den katolste T id  staaet 

det saakaldte Benhus, og Jndholdet^ 

deraf begravedes haa Stedet.

Klokketaarnet er nieget gammelt, ,og 

moerkeligt nok har man i sin T id  be- 

nyttet hele Klokketaarnet som Gabe- 

stok, idet to Loenker med Halsbojler
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var her anbragte. Den sidste, som 

stod her i Gabestokken, stal have vce- 

ret en Person fra Haderslev, der hav- 

de begaaet Kirkeran i Lost Kirke. 

Doekkelen eller Himmelen over Prce- 

dikestolen var foroeret af M ad s  A s- 

mus i Varnces, Hans Kones Navn og 

Hans Bomoerke ses-foran paa samme 

i -to Felter. ^

K i r k e s k i k k e .  Ved Barselko- 

ners Kirkegang maatte alle Koner, 

som havde deltaget i Barselgildet, 

mode i Huset og folge med Konen til 

Kirken. I  Vaabenhuset uddelte hun 

til hver af Folgekonerne et Hvedebrod, 

Losbrod eller Skraat kaldes det, og til 

Jordemoderen 2 Skillings Franfl- 

brod.

Medens den forste Salm e blev sun- 

gen, hentede en Kone Proesten, og ef-
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ter Jndlosningen i Kirkedoren fulgte 

alle Koner med ind i Kirken, mens 

tun en Kone gik med at ofre. Denne 

Skik holdt sig til 1830. Noeste So n -  

dag maatte Konen til Kirke, for —  

fom det hedder —  at hente W re til sit 

Barn.

Ved Dodsfald blev de ncermeste N a 

boer kaldte til Straalceg, hvor K.o- 

nerne hjalp at loegge Liget paa Straa.

En  Dagstid  for Begravelsen hold- 

tes Kisteloeg, hvorved Liget blev kloedt 

og lagt i Kisten, der blev da bevcertet 

med Kaffe, i oeldre Dage med D l.

Aftenen for Begravelsen hentedes 

Ligbaaren i Vaabenhuset, ogLiget blev 

baaret til Kirken, hvorved hele Lehnet 

med i det mindste en M and fra hver 

Gaard, var forpligtet til at folge og 

boere Liget. Varnces var inddelt i 3
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Lehn, nemlig: 1 Byens eller Bysens 

Lehn; 2 Norre Rejs Lehn (norre Rad) 

og 3 Blaakrog Lehn (det udtales 

Lohn.)

Naar Proesten havde forrettet 

Jordfcestelsen, tilkastede alleLigbcererne 

Graden.

Derpaa gik alle ind i Kirken, og 

efter at en Salm e dar sungen og den 

Afdodes Personalier dar oploest, hav

de man ved Ofringen efter Ligproedi- 

kenen den lsjerlige Skik, at Proesten 

holdt til dette B rug et Antal Skillin- 

ger og Degnen et Antal Sekslinger, 

som blev omdelte i Kirken til Ligfolget 

under Prcedikenen, og saa ved dens 

S lutn ing ofrede de til Proesten deres 

Skillinger og til Degnen deres Seks

linger —  dette gav Forstyrrelse i K ir 

ken —  den Omdelende kendte ikke hver
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i Folget, saa nogle fik Skillinger og 

beholdt dem.

Hele Ligfolget samledes derefter i 

Ssrgehuset, hvor der blev spist og 

lirukket.

Eri Skik staar endriu tilbage, det 

saakaldte W rol, hvortil hele Lehnets 

Mandspersoner ?om sammen for at 

1>rikke N  under Forscede af en saa- 

kaldt Mprovst, Nprovost. V ar der 

flere L ig i samme Lehn, saa tovede 

man oste og drak saa ÄErol oder flere 

paa en Gang. Denne Skik holdt sig 

til 1810— 20; saa faldt den efterhaan- 

den dort.
Hvad Udtale, Tale i Huset og Ud- 

syngning i Sorgehuset angaar, da 

havde Prcesten eller -Degnen intet der- 

nied at göre. En  M and  i hvert Lehn 

havde denne Forretning. M en da
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derved ofte blev sagt noget mindre op- 

byggeligt, som f. Eks. „Vor salig Af- 

dodes Sjcel, som nu svcever i Lüften", 

saa gik jeg, for at undgaa bette, naar 

jeg künde overkomme det, hen og sang 

en Salm e og lceste en Bon  eller et B i-  

belsprog —  og senere harDegnen eller 

La'reren Haft denne Bestilling.

Ved Konfirmationen er kun bette 

at bemoerkö, at Pigerne i Varnces 

brugte deres paa den T id brugelige 

National - Hovedtoj, en udstukken 

Silkehue med bredt Kniplings-Hoved- 

klcede —  i Varnces med brede hvide 

Silkebaand, men i Bovrup med 

sorte.

Ved Skriftemaalet fremsagde den 

Kvinde, som sad yderst i overste Stol, 

en Skriftebon, hvilken Skik holdt sig 

til 1850.
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Ved Altergangen gaar forst den 

-rldste Mond, og faa fremdeles efter 

Alder. M en af Kvinderne, forst den 

oeldste ngiste Pige, faa efter Alderen 

til den sidst konfirmerede. Derefter 

dn celdfte Kone og siden efter Alder 

til den sidst gifte. Kvinder, fom har 

.fodt Born udenfor Wgteskabet, kom 

allersidst, nien da de Var i forte Kjoler 

fom Konerne, men med bundte Huer 

fom Pigerne, Var de jo kendelige o g . 

folte sig beskoemmede, saa Folgen blev, 

at de enten afholdt sig fra Altergang 

eller ogsaa gik hen og giftede sig med 

den forste den bedste, for at faa en oer- 

lig Hue paa. D a  denne Kirketugt vir- 

kede mere ondt end godt, osihortL den 

efter 1850.

AZgidii Salmebog, der Var famlet 

og ndgivet af Proesten W gid iu s i Var-
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noes, blev her indfort 1717 og Var her 

i B rug til 1882, saa Varnces Var den 

forste Menighed, men ogsaa den sidste, 

hvvr denne Salmebog blev brngt.

Ester Sagnet har der boet en Ju n 

ker paa Bold eller Ornnmgaard, men 

Bonderne har ingensinde staaet ander 

Ham eller andre Herremoend. Varnces 

har derimvd vceret et saakaldt Birk 

sor sig selv med egen Birkefoged, sva- 

rende i mindre Udgave til Herred og 

Herredsfoged. Birkefogden boede i 

Byen. Blandt andre kan noevnes Fa- 

bricius og Familien Dethlefsen. Li- 

geledes havde Byen sit eget Marked 

midt i Byen, samt Lasse- og Ladeplads 

ved Stranden. Ogsaa eget Rettersted 

paa Tokkesbjerre. Dette „Bjerg" 

eller rettere denne Gravhsj blev Mel

kern 1830 og 40 bortkort, og der fand-
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tes Skeletterne af de sidste Henrettede 

under Stejlen.

Ester de Gamles Fortoelling blev 

Friheden til at foretage Henrettelser 

tillige med andre Friheder lagt i G ra 

nen. D a  nemlig en Pige paa Foged- 

gaarden begik Barnemord, maatte 

hnn paa Birkets Bekostning 'sidde i 

Fcengsel og siden henrettedes hun; da 

saa kort efter en Äodker ovede Mord, ' 

saa vidste Byen i disse knappe Tider 

intet andet Naad, end give sig under 

Aabenraa Amt. Dermeb gik alle F r i

heder tabt undtagen den ene, at de to 

Dage vm Ugen matte scelge Kod paa 

Torvet i Aabenraa, dog ikke i mindrc 

Stykker end en Fjerding. Denne 

Nettighed er senere bleven fornhet^ 

men Kruges ikke mere.
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Dengang laa hele Byens 30 B o l  

samlede rundt om Markedspladsen. 

Byggepladserne holdt sig lcenge tilho- 

rende de samme Gaarde, efter Udflyt- 

ningen blev de dog senere efterhaanden 

bortbyttede og folgte. Enkelte V?j- 

stykker har beholdt de gamle Navne, 

som Volles Bro, Jeppes Gade. Hele 

Byen laa ud fra Kroen i fire Gader: 

Sonderhjsrne, Vesterhjorne, Over

balle og Ved Strcmdvejen, Hele 

Byens Rüg-, Byg- og Havre-Mark laa 

i en Floenge, og hvert B o l havde sine 

Agre.

Folgen blev, at det noermest lig- 

gende Land blev dyrket og fik nogen 

Godning, medens det loengere bort- 

liggende blev benyttet til Groesning 

eller laa i Brak og Bufke. Hvert B o l
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havde 8 Heste og 10 Kver, og de halve 

B o l derefter.

Hver Morgen tudede Hyrden i et 

Horn gennem Byen, og man maatte 

voere foerdig med Malkning og slaa 

Kreaturerne ud paa Gaden, disse vid- 

ste saa om Aftenen at finde hver fit 

Hjem. ,

Hyrden havde sine Jndkomster i 

Moelk, Korn og Brod, og var til sine 

Tider bedre stillet end mangen en 

Bonde, men Han maatte ogsaa holde 

flere Folk.

Tilstanden var knn maadelig, en 

Vurdering ved et Skifte fra den Tid  

viser, at paa et helt Boel havde man 

7 Heste, 5 Koer og 2 Tyre, og Jnd- 

boet var et P a r  Egeborde, en Bing, 

en Grynbcenk, en Malmgryde, en 

Kvcern og nogle Stole, og Datieren,
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som Var ene Arving, fik den Sum  50 

Daler, men intet Gods.

Hvert Foraar i A pril blev der for- 

fattet en Vedtoegt (Groesbrev), idet 12 

Mcend blev valgte og enedes om, 

hvordan man skulde forholde sig denne 

Sommer- Originalen af saadan en 

Vedtcegt for Aar 1677 er endnu i Be- 

hold og er som folger:

Grandebrev.

I  Dag er estersolgende Vilkaar oprettet 

og underflrevet af nedenstaaeride 12 Mcend.

1. For det forste skal det Hegn, som sidst er 

bleven lavet, mellem Kirkegang og Byens 

Grcesland blive ved Magt.

'2. Forud er det vel overvejet besluttet, at 

hver Boelsmand stal have 18 Stykker i Ko

og Grcesmarken, saa som 8 Hefte og 10 Koer, 

og er ingen Boelsmand befojet Lil at ind- 

slaa der hverkcu mere eller mindre.



Da mulig en eller ariden Boelsrnand ikke 

har tilstrcekkelig Boester eller Koer til ad be- 

slaa GrEsmarken, saa skal Han ferst tilbyde 

de andre Boelsmcend sin Andel i Groesmar- 

ken, og paa ingen Maade Lil andre under 

Straf af 1 Mark Lil Arntmanden og en 

Tsnde L)l til Byen. Forresten goelder 2 

Koer sor 1 Hest.

I  denne Sommer er det ingen tilladt at 

soette enkelte Kreaturer i Tojr under Straf 

af ovenstaaende Boder.

Paa Byens Groesmark skal Aftcegtssolke- 

ne have 16 Faar eller Sv  ln, men derimod 

er det dem ikke tilladt at have andre Krea- 

turer.

Ligeledes er det ikke tilladt Jnderste at 

Lildrive eller tilksbe Smaakreaturer paa 

vor fcelles Kogrces, meget mere flal dette 

herefter vcere aldeles afskaffet.

Begge Smede flal ester Forholdene have 

deres soedvanlige Rettighed, saaledes begge 

3 Keer, og Skolemesteren en Ko.
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Dem af Kaadnere eller Jnderste, der lader 

deres Sv in eller Faar gaa paa vor Mark 

eller Korn, skal give en Tonde B l lil Byen, 

og i Gentagelses Tilfoelde det dobbelte i 

Straf.

Ogsaa har Hr. Jacpb (Anden Prcest) hast 

sra Arrildstid 3 Koers Groesgang paa vor 

Kogroes, hvorefter Han for Fremtiden maa 

rette slg.

T il Bekroeftelse har vi dette as os vel- 

overtoenkte underskreven. Ogsaa har vi end-̂  

nu bestemt, at hvem der i Fremtiden Händ

ler imod dette vort Vilkaar, skal bode den. 

dobbelte Straf.

Altsaa skyt Varnces den 9 .April 1677.



Äindcrs Petcrien

Jorgen ^  Asninssen

N is ^  Paulsen

Pcici Thomseu

?lsm ns . Andersen

Jiin ,. Lorenzen

T h ln n a s . N is im

Peter Lorrnzen

Peter —  ̂ AHm nssm

A sn rn s ^  Thomlesen

A sm n s AsmuKsen

H aus ^ - E >  Boä>eil

Andreas Hansen.
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De 12 Navne og Bomoerker er for- 

synet med Betegnelsen „Selvtegnet 

Moerke"^ Den 13., Andreas Hansen 

har vceret Penneforeren.

Hr. Jacob (Jacob Fabricius) Var den 

sidste Diakon, hcm dode 1681. Dette 

Embede Var forbunden med Degne- 

Embedet og havde ZH Ottings Land 

paa Bovrup Mark, som var floenket af 

Christian I I .  Ligeledes skukde Deg- 

nen have (4 af Proestens Sm or-, 

Brsd - og Ost-Tiende, samt et godt 

Lces Korn.

Ved Jacobs Dod bkev Embedet ind- 

draget.

M en da Skolekoereren har Haft 

Sommergroesning til en Ko, saa maa 

der i Varnoes stadig voere holdt Som - 

merskole, og da Leereren den Tid ikke
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har forrettet Degne-Tjenesten, saa har 

Han kun Haft Skolehold.

S a a  loenge Markerne ikke Var ud- 

stiftede, laa Byen i en Klynge. Grün

det, holdtes stiftevis et Ä ar ad Gangen 

i hver Gaard, og der hvor det holdtes, 

var der over Dsren mdstukket en kort 

firkantet Stok, som kaldtes „Grand- 

pind", med udskaaren Bylove, den 

blev baaren fra Nabo til Nabo. Den  

sidste foreviste den og satte den paa fit 

Sted.

Skulde flere Byer forhandle noget, 

da stete det enten ved Kirken (Kirke- 

stcevne) eller imellem Byerne; her i 

Sognet ved Grandsted-Led, hvor Pe 

ter Jessen i Bovrup nn bor.

I  hver B y  var der 6 eller 8 For- 

talsmcrnd, som bestemte, naar der
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skulde plojes, Höstes, Kreaturerne ud- 

slaas og indtages osv.

Hver Bonde havde sin Ager og 

imellem Agrene en smal Strimmel 

„Rein", som ikke maatte plojes for 

ncer. Naar der hostedes Korn, flog 

hele Byens Mandstab i en Linje, og 

for at holde denne lige, hoevede For- 

moendene af og til deres Le i Vejret, 

naar nogen kom for fremmelig —  ly- 

strede Han ikke Formanden og holdt 

tilbage, maatte Han give en Tonde A l  

til Byen.

Der er et gammelt Mundheld som 

lyder: „Hven der kan kor cegjemmel 

Rovbjerre udden aa groed, maa ha' 

et Hjart som en Sten."

P . Kjoer, Proest i Asterlogum, med- 

deler i sine Optenelser, at der i Aa- 

reh 1802 laa 2 Gaarde ode i Rugbjerg.
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J a  Rugbjerg var den sidste B y  her 

paä Egnen, som holdt ved Foellesska- 

bet. Der har jeg Haft Lejlighed til i 

1830 at iagttage den hele Kommers. 

Ester gamle Folks Fortcelling dar 

Vedtcegterne omtrent ens overalt.

Det skulde synes/ at dette Fcellesskab 

künde medfore idelig Uenighed og 

Vrovl, men de Gamle fortceller, at der 

var mere Enighed og Almenaand 

end nu. Derimod var Foellesskabet 

en Hindring for Agerdyrkningens 

Fremskridt og Landmandens Opkomst, 

hvorfor det ogsaa ved Regeringens 

Tilskyndelse blev hcevet efterhaanden. 

Udskiftningen gik langsomt —  mange 

Byer indsaa ikke deres egen Fordel, 

men satte sig derimod. Varnces der

imod foregik de andre med et godt 

Eksempel, idet de godvillig udskiftede
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Markerne 1710 og udflyttede Gaarde- 

ne 1711.

Gammelgaard som Samler af Sagn og 

som Forfatter.

Naar det foran er sagt, at de son- 

derjydske Blade har voeret tavse ved 

Gammelgaards Bortgang, saa er dette 

ikke rigtigt. Ester nojere Undersogelse 

findes i „Flensborg A v is "  et kort men 

anerkendende Mindeord:

Varnces, den 11. April 1890.

Anden Paaskedag afgik ved Doden Dan- 

nebrogsmand Gammelgaard i Varnoes. 

Han har altid vist sig som en venlig og 

tjenstscerdig Mand. Den Afdodes störe 

Sämling af udstoppede Fugle er kendt i 

vide Kredse. Han horte til dem, hvis Hjer- 

te beständig har slaaet varmt for vort gam- 

le Fcedreland."
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Ester de Gamles Fortoelling har 

Gammelgaard samlet og udarbejdet 

Stoffet til Sagnet om Junker 

Vigge allerede i Aarene 1840—  

42. Det blev siden udgivet. af Fr. 

Fischer og er senere overgaaet i „Sles- 

vigste Folsesagn".

En  D e l Sagn, som Gammelgaard 

Har bragt med fra sin Fodeegn og 

gemt paa, siden Han dar Barn, har 

Han paa sine celdre Dage skrevet op, og 

de er saa optaget i Fr. Fischers Folke- 

sagn. Der er „Konebarsel i Rurup", 

„De Faüsbol Drenge", „Jens og 

Laust Gaarde" og „Polakkerne ved 

Toftlund Kirke" osv.

D a  jeg gerne vilde have flere Sagn  

fra Omegnen og lidt rnere Forklaring 

paa de temmelig körte Smaafortoel- 

linger i „SlesvigskeFolkesagn", skrev jeg
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lil Gammelgaard forst i Januar 1890 

om S v a r  paa nogle Sp srgsm aa l og 

bad Ham om flere Fortoellinger. Han 

svarer:

Det er mig en fand Fornojelse at höre 

noget fra min Fodeegn, og iscer fra min go- 

de gamle Skolekammerat Thomas af Mand- 

bjerg. Bedre havde vceret sor, da jeg nu er 

8b Aar og har vceret syg et Aars Tid og 

nu er ncesten sengeliggende, men mm Hu- 

Lommelse har jeg endnu, og min Sonneson 

skriver sor mig. Det er slemt, at jeg ikke har 

Fischers Sagn, jeg har laant dem ud, og 

kan ikke huste, hvad jeg for Aaringer har 

fortalt, kan altsaa let komme med det sam- 

me' igen, dog lad gaa!

Ester at Han saa har fortalt flere 

Ting, tager Han selv Pennen og st'ri- 

ver:

Jeg vil dog se, om jeg kan kradse mit



—  60

Navn paa, det vil vlst ikke ske mange Gan^ 

ge endnu.

Varnoes, den 10. Januar 1890.

C. N. Gammelgaard, 

Dannebrogsmand.

S a a  den 20. Januar tager Han fat 

igen, og begynder: „D a  jeg i D a g  fo- 

ler mig bedre, er der runden mig nog- 

le S a g n  ind", og det sidste af disse 

Sagn  var da folgende:

Ved Polakkernes Bortrejse i 1659 tag de 

en Del unge Drenge med formodentlig som 

Slaver, som de künde scelge til deres sydli- 

ge Naboer. Saaledes rovede de i Stenderup 

i Toftlund Sogn fra en Enke hendes 2 

Sonner, skont hun havde skjult dem godt 

paa Hostcenget, blev de dog opdagede af Po- 

takkerne, der uden Barmhjertighed forte de 

grcedende Born bort. Enken vidste intet 

andet Naad, end at rive det forreste Blad 

af en gammel Bog og stikke det i en af
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Drengenes Lommer, og bad Ham om, altid 

at gemme det som en Erindring om hende. 

Naar hun senere bagte, lavede hun altid to 

smaa Kager; naar dlsse lykkedes, antog hun, 

at det gik hendes Drenge godt.

Nu horte man ikke mere om Drengene for 

i Frederik ^ I ' s  Tid, da denne Konge send- 

te et Par Hingste sra Stutteriet i Jcegers- 

borg til Tyrkiet. Her saa Hestetroekkerne i 

en tyrkisk By paa et VcertshusskilL folgende, 

for deres danske j3jne usorstaaelige Jnd- 

flrift:

„Andreas Petersen, fodt i Stenderup 

til denne syndige Verden."

Paa videre Foresporgsel oplystes det, at 

Jndskriften var taget fra Titelbladet paa en 

gammel Salmebog, og at bette i Aarhundre- 

der var blevet opbevaret i Familien som en 

Helligdom. Hvad Skiltet angik, saa havde 

hver ny Ejer maatte forpligte sig til at ved- 

ligeholde det og den ncevnte Jndstrist, stont 

Ingen forstod denne, forend nu bisse Frem- 

miede thdede dens Mening. Saaledes fik
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Folkene i Stenderup at vide, hvad der var 

blevet as de to Drenge, hvorom Sagnet hav» 

de sortalt.

Gammelgaards scncre Liv.

Som , for bemcerket, kom Han med 

sin Moder og de to unge Krüger til 

Varnces 1832, 1839 blev Han gift med- 

Anne ' Marie, Gaardejer Andreas 

Thojsens Datier; med hende fik Han 

hendes Fodegaard; (denne Var Ham 

egentlig til Hinder for Hans Hang til 

Naturvidenstaben og Hans Syslen  

med Fugle).

Han blev ogsaa den T id tilbudt en 

P lads som Seminarie-Lcerer i Kon- 

geriget.

Gaarden beboede Han aldrig, Han 

blev i Skolen og lejede Gaarden ud, 

indtil Hans celdste S o n  künde overtage 

den.



—  63 —

Med Anne M arie  havde Han 2  

Sonner. Den oeldste S o n  N ie ls er 

fodt 1840 og den anden Sott Andreas 

er fodt 1843. Han kom paa det danske 

Seminarium i Tonder, og kom hjem 

for at voere Hjcelpeloerer ved den Gam- 

les störe.Skole, og med den Tanke, at 

Han skulde aflose sin Fader. Han blev 

gift og boede i Skolehuset, de havde 

en S o n  fodt den 14. December 1866, 

Han er nu Degn i Stubboek.

D a  Sonnen Andreas 1870 blev syg 

af Tarmslyng, som Loegerne den Tid  

stod hjcelpelos overfor, og da den 

Gamle mcerkede, at menneskelig Hjcrlp 

var udelukket, gik Han op i Kirken og. 

koempede i Bon  den hele Nat, men in

tet hjalp, Hans Ajesten og Efterfolger 

gik bort, og fra den T id  var i mange
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Aar egentlig Livskraften og Livslyk- 

len borte hos den Gamle.

Anne M arie  var Hans Husalf i en- 

hver Heyseende, hun var ogsaa Hans 

Kassemester —  Han gav alt og laante 

til alle, og de Tryglende kom altid, 

naar hnn ikke var hjemme —  ja Han 

var et Hjerte-Mennesle. Hun var 

Taalmodigheden selv og dode 1887. 

Med hende gik det allersidste Livsmod, 

og Han blev noeppe til at lende mere, 

Han manglede Stotte. Ester denne 

Tid indesluttede Han sig mere og mere 

i sig selv, og den ellers saa vennesoele. 

M and blev nu egentlig en verdens- 

fjendsk Sterling, de gamle Venner var 

efterhaanden bortkaldte, og selv folte 

Han sig ensom, tilovers og forglemt.

Han har ingen Optegnelser efter- 

lndt sig om sit i mange Henseender saa
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forunderlige lange Liv, Slcegten op- 

fordrede Ham ofte, men Han dagsatte, 

og endsiont de tilbod at skrive ned efter 

Hans Diktat, blev Han dog aldrig rede. 

Hans Seminarie-Breve, og senere 

Breve fra Mdenstabsmoend og fra 

ganile Nenner, alt har Han brcendt. 

Han vilde saa nvdig habe sit Navn  

frem —  for en M and  en unaturlig 

Blufoerdighed. —

Den 6. Oktober 1853, altfaa paa 

Kong Frederik V I I  Fodselsdag, blev 

Han isoer for sin Skolevirksomhed nd- 

ncevnt til Dannebrogsmand.

1858 modtog Han et Solvbceger fra 

Komiteen for Fiskeriets Fremme. 

Gammelgaard havde efter Kammer- 

herre Heltzens Ohfvrdring lavet Fiske

lim af Blceren i de störe Torsk og 

Kuller og sendt dette til Kobenhavn,
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Formanden for kenne Komite W. 

Hejns dar saa herovre for at se Frem- 

gangsmaaden, og derfor fik Gammel- 

gaard Flidsbekonning.

1862 fik Han Rednings-Medaillen 

for at have reddet en Dreng, der faldt 

sgennem Isen  —  Han sprang, ud og fik 

fat i Drengen under Isen  og bragte 

Ham freist i Land.

O g saa vil jeg slutte denne Skil- 

dring med et kille Digt, som Han skrev 

om Morgenen efter.sin Hustrns D sd :

T i l  Anne  M a r i e !

For lang Tid siden jeg dig kendte leerte, 
Min Fod Var dengang rast, bin Kind var- 

rund og rsd.

Da gav du mig for Alteret Haand og Hjerte 
Og loved Tro og Koerlighed indtil bin Dsd!
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I  noesten sernti Aar vi har Lilsammen
v andret,

Dm Kind tilsidst blev bleg, og Foden min
blev trcel,

Soin Klippen Löstet stod dog uforandret,
Du Var mig Lro og Huld Lil sidste Aandedrcet, 
Du delte med mig Livets Fryd og Smerte, 
Med Raad og Daad du koerlig stod mig bi, 
Du vore Born med Moderomhed lcerte 
AL vandre i Guds-Frygt paa Livets Sti. 
Modtag min Tak i Lysets skonne Bolig,
Mod Graven vandrer jeg nu stille frem,
Lad Stovet udi Graven gemmes rolig 
Mens vi forenes i et bedre Hjem.






