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Forord.

Helga Helene Mehrens

Christen Christensen Bathum

Christen Christensen Bathum var født den 8. juni 1842 i Gjersbøl i Snedsted sogn og døde
i Randers omkring 1913. Efter skoletiden kom han ud at tjene i Thy. 1863-66 fulgte han
Landhusholdningsselskabets landbrugsuddannelse på Lundegård i Nr. Broby, Cathrinedal ved
Jyderup og Falkensteen ved Slagelse, samt 1 år i Skotland. Derefter var han forvalter på store
gårde i Vestsjælland, inden han købte proprietærgården Fredenslund i Nørager sogn i 1871.
1876-85 var han taksator for en kreditforening i Viborg. 1885-90 forpagtede han forskellige
gæstgiverier i Hjørring og Løkken. Derefter kom han tilbage til Fredenslund. 1898-1903 drev
han Mørke Gæstgivergård. I 1910 flyttede de ind i Randers Hospital.
Han giftede sig 1° den 14. april 1870 i Egebjerg (på Sjælland) med Christiane Othilia Hansen (1846-76), og de fik sammen datteren Margaretha Bathum (1872-omk 1950).
Efter Othilias død giftede han sig 2° den 8. juni 1879 med Helga Helene Mehrens (1846efter 1913). Sammen fik de børnene Oscar (1880), Christiane Othilia (1882) og Holger
Christian (1884).
I 1881 begyndte han at skrive sine livserindringer, som slutter i sommeren 1913. Om livserindringerne skriver han selv i 1913:
Af min Livserindringer har jeg skreven 3 Bøgger1, Othilia har faaet den Første
og herved forærer jeg denne Anden til min Søn Holger og haaber at du og Din
kjære Olga ikke vil ansee det for værdiløst Snurrepiberi, men enten fortsætte i Fritiden, eller ogsaa gjemme dem da der muligt kan blive en Efterkommer der vil
skatte dem meget højt.
Randers 20 Juni 1912.
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Håndskrevet i Folio-format.
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På et senere tidspunkt må der være udarbejdet yderligere et eksemplar, således at hvert af de
fire børn har modtaget et eksemplar af faderens livserindringer.
Udgangspunkt for livserindringerne er eksemplar nr. 4, som i dag befinder sig i Kirsten og
Jørgen Berthelsens besiddelse. Hun er tipoldebarn af C.C. Bathum. De bor i Skelskør og har
renskrevet erindringerne (2001). Senere er de også kommet over eksemplar nr. 2. Forskelligheder mellem de to eksemplarer er anført som fodnoter til teksten.
Bathums rapport fra opholdet i England findes i dag i Landhusholdningsselskabets arkiv (Erhvervsarkivet). Denne rapport har jeg selv renskrevet.
Den originale stavemåde er bibeholdt, ligesom bogens oprindelige paginering er anført. Endvidere er rapporten om opholdet i England, incl. diverse anbefalinger anført i et appendiks.
Jan Løve Østerbye
December 2005
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2.
Indledning.
Hvad jeg her agter at skrive, er kun bestemt til at læses af min Familie og de som ønske at
bevare mig i kjærlig Erindring og vil formodentlig ikke have Interesse for andre.
I mine ledige Timer har jeg ofte tænkt paa, hvor Interessant det vilde have været om jeg havde været i Besiddelse af, Livsskildringer fra mine Forældres og Forfædres liv og Færden, og
da mine Børn og Efterkommere om det er Guds villie at jeg skal efterlade nogen, kunde
komme til at nære samme Interesse, saa har jeg nu besluttet mig til, at opskrive hvad jeg kan
erindre af Interesse lige fra min Barndomstid, min Families og hovedsagelig mit eget Livs
Tilskikkelser.
Da jeg er Landmand vil formodentlig min Virksomhed og Iagttagelse, som Landmand blive
Hovedtraaden igjennem Skildringer. Da det jo nok er muligt at jeg vil komme til at nævne
bestemte Personer i mer eller mindre smukt Lys maa jeg erindre om, at det ikke er bestemt til
Offentligjørelse.
Som forud skikket Bemærkning meddeles at jeg nu er 38 aar gammel og skriver meget efter
tidligere Optegnelse men dog mest efter min meget gode Hukommelse. Hvad jeg skriver om
mine Forældre og Forfædre før min Tid er følgelig efter traditionelle Meddelelser.
Familienavnet Bathum tror jeg ganske sikkert ikke stammer fra Landsbyen Batum i Rødding
Sogn nord for Viborg og heller ikke fra Gaardene Badum i Selde Sogn paa Nordsalling, ligesom der er kun lidet Sandsynlighed for at det stammer fra den asiatiske Fæstning Bathum ved
Sortehavet, men derimod er det Sandsynlig at Navnet stammer fra Kirkebyen Bodum (1367
Bathum) en Nabo by til Heltborg, da Navnet i thylandsk almensprog tidligere altid blev udtalt
Bothum med o, men er altid skreven med a.
Fredenslund pr Allingaabro 1 Februar 1881.
C. C. Bathum.
3.
Forfædre og Sødskende
Paa en større Bondegaard i Heltborg Kirkeby og Sogn i Sydthy boede min Oldefader Christen
Nielsen Bathum, og der blev min Bedstefader Niels Christensen Bathum født 1763, han hade
en Broder som efter Sagnet druknede som voxen men ugift. Min Bedstefader blev gift og fik
Fødegaarden og der blev min Fader Christen Nielsen Bathum født 8 maj 1794.
Da min Fader var 1 ¼ aar gammel døde hans Moder, Faderen giftede sig atter men havde
ingen Børn i andet Ægteskab og han kom ulykkelig af dage i en Lergrav en mørk Nat2, da var
min fader 4 Aar gammel og altsaa uden Forældre og Sødskende, og maatte for Betaling op2

Eksemplar nr. 2: ved et Ulykkestilfælde idet han ved at vende Hjem fra et Selskab en mørk Nat tog feil af Vejen og druknede i en Lergrav.
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drages hos Fremmede, kom tidlig ud at tjene, blandt andet som Studevogter paa Herregaarden
Bodumbisgaard.
I Skolen skal min Fader have været meget lærenem, men da han under sin kjøbte Opdragelse
havde lært en mængde Spilopper, og da han i Skolen ikke kunde afholde sig fra at vise sin
Færdighed ogsaa i den Retning, maatte hans Bagdel ofte ynkelig undgælde derfor, jeg har
hørt ham fortælle en af sine Genistreger fra den Tid, nemlig naar han havde paa Forudfølelsen
at en større Opgjør forestod, hvilket altid foregik paa det medst kjødfulde Deel af hans Krop,
saa havde han faaet lavet sig en tynd Læder pandser af en gammel Sadel som kunde fastgjøres
meget nøjagtig under Beenklæderne paa det medst udsatte sted og som bevirkede at Afstraffelsen blev aldeles smertefri, og den mistænksomme Alarm opdragedes ikke af Degnen, som
var noget døv, men det var til megen Glæde og Adspredelse for Kammeraterne, dog saadan at
være Skive for Degnens onde Lune og Kameraternes Morskab, satte dog atter min Fader i
trist Humør, hvilket navnlig gav sig tilkjende naar han vandrede Hjem fra Skole, men i saa
danne mørke Timer var Trøsteren som oftes ogsaa nær, nemlig en lille Ledsagerinde ved
Navn Maren Skriver, som i hendes inderlig Medlidenhed baade trøstede og formanede ham,
og for denne hendes barnlig kjærlige Deltagelse fik han en saadan Godhed for den lille Maren, at han intet ønskede hellere end hun kunde vandre ved hans Side hele Livet igjennem, og
hun blev senere hans Hustru.
Min Fader blev paa Sesionen udskreven til Kyrasser og som saadan aftjente han sin Værnepligt i Horsens, og det var i de Dage ikke Børneleg og en langvarig Historie 5½ Aar
4.
for min Faders Vedkommende, det var i de Dage da hver Kyraseroffiser havde uinskrænket
Pryglefrihed, og denne deres Frihed benyttede de saa grundig, at mange af Fædrelandets Sønner blev pryglet til døde, mange mistede Førlighed og Helbred for Livstid, og ikke ganske
faae blev i denne jordiske Helvede bragt til en saadan Fortvivlelse at de tog dem selv af Dage.
Ja Tiderne forandre sig og om end langtfra alle til det bedre saa i dag i den Henseende, i vore
Dage vilde Foreningen til Dyrenes Beskyttelse faae en Kvægdriver ordentlig muliteret dersom han pryglede Kræaturerne saa meget, som dengang Kyraseroffisererne i Horsens pryglede de menige Kyraserer.
Imidlertid faar alt i denne Verden en Ende og min Fader naaede Enden paa sin Kyrasertid i
Horsens og kunde rejse Hjem til Thy med hele Lemmer, men imidlertid var hans kjære Maren
fra Skoletiden bleven en Krøbling som kun kunne gaa ved Stokke, hun trængte da til en Trøster og Støtte og den fik hun i min Fader, som giftede sig med hende, og blev hende en kjærlig og trofast Støtte saa længe hun levede.
Ved deres forenede smaa Midler kjøbte de en Gaard i Hundborg i Thy og der boede de nogle
Aar, indtil min Fader mageskiftede Gaarden med en Gaard i Gjersbøl i Snedsted Sogn, hvor
de saa boede saa længe de levede, de havde 4 Børn og medens de endnu vare smaa døde Moderen og blev begravet paa Snedsted Kirkegaard. Min Fader giftede sig atter med en Pige
ogsaa fra Heltborg Sogn som hed Maren Brændgaard, hun døde i Barselseng efter en lille
Pige og efter kun ca. 1 Aars Ægteskab og blev begravet paa Snedsted Kirkegaard ved Siden
af hendes Forgængerske.
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Min Fader var saaledes Enkemand for 2den Gang, men hvor længe er mig ubekjendt, saa giftede han sig atter med en Pige ved navn Margaretha Jensen fra Heltborg Sogn og hun blev
min Moder, hun var Datter af Gaardejer og Smed Jens Mikkelsen og Hustru Maren de havde
saavit jeg ved 8te Børn nemlig 5 Sønner og 3 Døttere, Sønnerne vare Johannes, Jens, Peder,
Mikkel og Lars, Døttrene vare Ane, Margaretha og Ane Kjerstine, Ane blev gift med en Christen Olsen bosat i Ydby og havde flere Børn Ane Kjerstine blev gift med en Christen Vestergaard og havde flere Børn, de boede en Tid i Gjetterup Sogn, men blev nok senere Mormoner
og udvandrede til Mormonstaten i Nordamerika.
Johannes blev gift med en Datter fra gården Pallisgaard blev
5.
Gaardejer i Visby og havde flere Børn hvoraf flere senere rejste til Amerika og navnlig den
ældste Niels Johansen skal der have gjort glimrende Affære.
Jens blev gift og boede som Smed i Heltborg hvor de havde flere Børn.
Mikkel blev gift og kom til at bo som Smed i Flaalev Hvidbjerg Sogn paa Thyholm, han havde vistnok kun 2 Sønner hvoraf den ældste blev Smed og forsatte senere Faderens Haandværk
i Hjemmet den yngste Søn Christen Mikkelsen kom som 17 aarig Elev 1845 paa Snedsted
Seminarium og ved Afgangseksamen 1847 opnaaede den 19 aarige Yngling en smuk første
Karakter Som Huslærer paa Øland deltog han i Begyndelsen af 1848 i den berømte Slavekrig,
efter nogle Aars Lærervirksomhed i Jylland blev han 1854 ansat som Lærer ved Borger skolen i Kalundborg, blev der gift med Frøken Sophie Andersen Datter af en anset Smedemester
i byen, kort efter Brylluppet, flyttede han til Løgtved Skole i Sæby Sogn ved Thisø og til den
brave Lærefamilie vil jeg senere komme tilbage.
Min Onkel Peder som ogsaa var Smed fik Fædrenehjemmet imod at give Forældrene Ophold,
og give den sindsvage Broder Lars Ophold og Pleje. Onkel Peder blev gift og havde flere
Børn.
Min Moder var født i Aaret 1801 Datummet kjender jeg ikke hun blev Moder til 6 Børn hvis
navne være Maren, Jens, Søren, Maren, Chresten og Mikkel, den ældste Maren var død før
min Fødsel, og af Halvsødskende levede 3 efter min Faders første Ægteskab nemlig Maren,
Ane og Niels.
Maren blev gift med en Enkemand i Ulsted Vestervig Sogn de havde en Søn som flere Aar
efter Faderens Poul Christensens Død fik Gaarden blev gift, Moderen levede her hos dem til
sin Død i en temmelig høj alder.
Ane blev gift med Boelsmand og Smed Jens Christensen i Ullerup Heltborg Sogn de havde
flere Børn og levede begge og blev temlig gamle.
Min Halvbroder Niels var ualmindelig dygtig i Skolen og kom efter Confirmationen i Tømrerlære og tegnede til at blive et stort Geni, Ja hans Mester mente endog at han vilde blive
Billedhugger, men Gud havde bestemt det anderledes, han fik daarlig Knæ, kom Hjem og
maate gaae ved Krykke, han sad meget og tegnede og kunde med det samme vugge min yngre
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Broder Mikkel, og Imidlertid kunde jeg begynde at gjøre Rideøvelse paa hans Krykke omkring paa Gulvet og dette er
6.
noget af mine første Erindringer da var jeg 3 Aar gammel. Broder Niels blev efter kort Tids
Forløb lagt paa Sottesengen og døde da han var omtrent voksen og blev begraven paa Snedsted Kirkegaard ved siden af Moderens Grav.
Min ældste Halvbroder Jens Christensen Bathum er født i Gjersbøl 8 Juni 1834, han gik i
Skole og blev confirmeret i Snedsted, han blev Hjemme og forestod til dels Gaardens Drift
indtil begge vore Forældre vare døde og Gaarden solgt ved Auktion. Foraaret 1857 drog han i
Militærtjeneste ved 1st Jægerkorps i Kjøbenhavn hvor han forblev i 16 Maaneder. Ved sin
Hjemkomst kom han til at tjene sin Ven Anders Hove i Gjersbøl Møllegaard hvor han var i 7
Maaneder derefter tjente han hos Præsteforpagteren i Hundborg indtil han vistnok i Begyndelsen af 1860 blev gift med afdøde Peder Rysgaads Datter Ane og overtag hendes Hjem i
Hundborg til Ejendom imod at udrede en Pengesum og give sin Svigemoder en forsvarlig
Aftægt. Han har opbygget Ejendommen og sat sine ikke store men gode Jorder i en udmærket
Orden.
I Slutningen af 1863 blev Broder Jens indkaldt til Krigstjeneste da som bekjendt de 2 Stormagter Preussen og Østerrig overfaldt det lille Danmark og imod ald Retfærdighed kun med
den stærkeres Ret fratog os Hertugdømmerne Holstejn og Lounborg og hele Sønderjylland,
Broder Jens blev indkaldt til 22 Regiment og maatte som hele Armeen denne Vinter døje saa
megen Besværlighed og saa mange bittere Skuffelser, indtil han den skjæbnesvangerer 18
April 1864 blev taget til Fange sammen med en mængde andre brave danske Soldater i de
Grushobe som da vare tilbage af Dybbel Skanser, han blev ført som Fange til Fæstningen
Groudens ved den Polske Grænse. Her gjennemgik han en svær Sygdom, men blev atter rask
og vendte efter Vaabenhvilen og Freden efter 4 a 5 Maaneders Fangenskab atter Hjem til sin
kjære Hustru og Børn, Gjensynets Glæde saa jeg ikke og kan altsaa ikke beskrive den, men at
den har været stor kan jeg vel tænke, thi deres Hjem har altid været et godt og virkelig lykkelig Hjem og deres Børn som nu er store har endnu kun voldt dem Glæde.
Min næstældste Broder Søren Christensen Bathum er født i Gjersbøl den 2den Marts 1837,
han gik ligeledes i Skole og blev confirmeret i Snedsted 1851, efter hans Confirmation kom
han ud at tjene et Aar hos gaardejer Niels Pedersen i Bersted og et Aar hos Gaardejer Anders
Jacobsen i Gjersbøl, derefter kom han atter Hjem hvor han forblev indtil han Nytaar 1856
7.
meldte sig paa Rekrutskolen i Randers som 18 aarig Dragon det var nemlig hans største Lyst
dengang at blive Dragon og Lysten driver jo Værket, han gjennemgik Skolen og Tjenesten
med Ære og jeg har hørt ham fremhævet som en af de dygtigste Dragoner. Han var Dragon i
Randers i 1½ Aar og kom efter sin Hjemkomst i Tjeneste hos Gaardejer Jacob Larsen i Kallerup, 1st November 1858 tog han Plads hos sin tilkommende Svigefader Gaardejer Niels Holm
i Gjersbøl og blev gift med Datteren Maren Foraaret 1859 han havde nemlig i vor Faders
Fodspor forelsket sig i hans Maren fra Skoletiden af og de vare blevne hinanden tro.

7

Nu overtog han sin Svigefaders Gaard imod at betale en bestemt Sum til hans Hustrus
Sødskende og svare Aftægt til sine Svigeforældre og sin Hustrus Bestemoder samt hendes
døvstumme Onkel og Tante, det var jo fulgt op af Aftægtsfolk paa en almindelig Bondegaard,
min Broder ombyggede strags Laden og Stalden og har forbedret den ganske gode Ejendom
ganske betydeligt.
I Slutningen af 1863 blev Broder Søren indkald til Krigstjeneste meldte sig i Randers og rejste derfra tilligemed 300 ældre Dragoner til Svendborg og Langeland for at modtage Heste og
føre til Krigs skuepladsen ved Dannevirke, jeg som dengang lærte Landvæsen paa Fyn blev af
ham underrettet om hans Ankomst til Svendborg og besøgte ham der, jeg var en Eftermidag
og Nat sammen med ham og nogle ældre Thy landske Dragoner, de var omtrent alle gifte men
ved godt Humør.
Min broder naade den Danske Arme paa Tilbagetoget fra Dannevirke og maatte som Ordonnans under General Hageman Lindenkrone følge den Generals Tilbagetog op over Jylland,
Morsø, og Thisted hvor de blev indkvarterede en Maanedstid og hvor min Broder havde Lejlighed til at modtage Besøg og aflægge Besøg hos sine Kjære i Hjemmet, men efter en Tids
Forløb maatte de atter paa Tilbagetoget ned gjennem Vensyssel og blev indskibet i Frederikshavn til Fyn, hvor de forblev indtil Freden i Efteraaret 1864, da blev min Broder permiteret
og drog uskadt til sine Kjære i Hjemmet.
I Maj 1873 døde hans kjære Hustru i Barselseng og han stod ene med mange Børn, samme
Efteraar giftede han sig atter med en Kusine til sin første Hustru ved navn Maren Jensen, de
har nu flere Børn og lever i huslig Lykke virksom Fremadstræben og Tilfredshed, de mange
Aftægtsfolk som var paa Gaarden er jo i Tidernes Løb vandret til deres Fædre.
8.
Min Søster Maren Christensen Bathum er født i Gjersbøl aaret 1840, hun gik til Skole og blev
Confirmeret i Snedsted hun forblev i Hjemmet indtil Gaarden efter vore Forældres Død blev
solgt derefter tjente hun først hos Gaardejerske Enken Johanne Nørgaard i Snedsted, og senere i Raastrup, derefter vævede hun i nogle aar indtil hun paa Grund af Brystsygdom maatte
opgive det og i Efteraaret 1861 blev hun til min Broder i Gjersbøl hvor hun blev lagt paa Sygelejet og døde i sommeren 1862, hun blev begravet paa Snedsted Kirkegaard.
Min yngste Broder Mikkel Christensen Bathum er født i Gjersbøl 28 Januar 1845, han gik i
Skole og blev Confirmeret i Snedsted, han var i Hjemmet indtil han var 12 Aar og Hjemmet
efter vore Forældres Død blev solgt, derefter var han i 2 Aar indtil hans Confirmation hos
forannævnte Gaardejer Niels Holm i Gjersbøl, tjente derefter 2 Aar sammen med mig paa
Todbøl derefter 2 Aar i Hundborg Præstegaard og 1 Aar hos en Gaardejer i Hundborg, men
da han havde faaet en daarlig Knæ og ikke kunde udholde Landarbejde fik han Lyst til at blive Lærer og han var saa en kort Tid til Forberedelse hos en skolelærer i Lundby paa Mors,
men da hans Helbred blev daarlig maatte han opgive det og rejse 1 November 1864 til vor
Broder Jens i Hundborg hvor han blev plejet indtil hans Død i Slutningen af Vinteren 1865 da
han var 20 Aar gammel, han blev begraven paa Hundborg Kirkegaard.
Efter at jeg saaledes har skreven en kort Skildring af hvad jeg ved om min Forældres, Forfædres og ældre Slægtninger samt hvad jeg for Tiden ved om mine Sødskende, gaar jeg over til at
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skrive om mig selv og om hvad jeg i Forbindelse med mit eget Liv finder værd at unddrage
Forglemmelse.
Barndomsminder Slavekrig Skolegang.
Jeg er født i Gjersbøl Snedsted Sogn i Thy en Onsdag Morgen kl 2 den 8de Juni 1842 (Klokkeslettet har ganske sikkert bevirket at jeg altid har været en Morgenmand) jeg blev døbt i
Snedsted Kirke den 19 samme Maaned, og jeg blev vagsineret den 25de Juli 1843 af Dogter
Willemos af Thisted.
Det første som jeg dunkel kan erindre var min yngste Broders Ankomst da var jeg godt 2 Aar
og 7 Maaneder, jeg husker endnu at vor Tjenestepige blev sendt med os andre Børn ved Nattetid til Naboens Peder Andersen og da vi kom Hjem havde vi en mindre Broder, om det var
Storken der bragte ham kan jeg ikke erindre, og
9.
dernæst kan jeg tydelig erindre at denne min yngste Broder blev vugget af vor Halvbroder
Niels, medens jeg paa Gulvet gjorde Rideøvelse med hans Krykke og jeg erindrer at jeg saa
Broder Niels som Lig liggende paa et Bord, og jeg saa hans i mine Øjne vidunderlig smukke
Ligkistes Ankomst og Forsvinden hvilken siste i lang Tid var mig en Gaade.
For min Erindring staar saa min lykkelige Barndomstid og mine Barndomslege sammen med
mine smaa Venner og Veninder og af dem var og blev min Jævnaldrende Naboens Søn Poul
Holm Nielsen min bedste Ven og Legekammerat, vi byggede Huse, store Stalde, og holdt en
Mængde Heste, Køer og Stude, bestaaende af Muslinger og Østersskaller hvori der jo var
boret et Hul da de jo skulde staa i Tøjr paa Græs om Dagen og have megen Passelse.
Da jeg var omtrent 6 Aar gammel begyndte min Genvordigheder der, jeg skulde nemlig til at
lære at kjende Bogstaver og stave og det var ikke nær saa morsom som Legen ude i det Frie,
vi havde en Tjenestepige ved Navn Ellen Marie som tjente mine Forældre i 17 Aar, Ja af den
slags Tyende er der desværre ingen i Nutiden hvor de meget sjælden bliver mere end 1 Aar
paa Sted. Bemældte Pige hvis Kjælledæge jeg var maatte lære mig at stave og det var en drøj
Tid for mig, jeg græd ofte over min tabte Frihed den Boglærdom havde jeg slet ingen Lyst til,
og naar jeg saa fik Skjænd af Fader, saa græd Ellen over sin kjære Dreng.
Ja i denne min Vaande ønskede jeg ofte at jeg var Confirmeret.
I ovennævnte min 6 aarige alder indtraf i øvrigt større og vigtige Begivenheder for vort kjære
Fædreland og da det noget efter Hukommelsen men dog mest efter Meddelelse staar levende
for mig vil jeg her nedskrive nogle Hovedtræk af Begivenhederne .
Lige før den bekjendte slesvigske Treaarskrigs Begyndelse i Slutningen af Marts 1848 blev
hele Jylland opskræmmet ved den bekjendte Slavekrig, og herom som følger. I enhver Landsby var der en saakaldt Oldermand og i Gjersbøl var da Gaardejer Niels Christen Munk Holm
(Pak) Oldermand og jeg kan tydelig huske at han (om Eftermidagen medens Kirkeklokkerne
ringede) stod paa en stor Gravhøj bag ved Gaarden og tudede i et Horn hvor med han sammenkaldte Bymændene og meddelte efter højere Ordere, at Slaverne i Rensborg være brudte
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ud og ved Skjænden og Brænden nordpaa over Sønder og Nørrejylland være naade op til Skive og efter alle Solemærker vilde fortsætte over Morsø til Thy, thi bydes og betales alle vaabenføre bosidende Mænd til ufortøvet bevæbne sig med det best mulig Vaaben Bøsse, Sværd,
Landse, Fork, Kølle m v
10.
og begive sig til Vilsund ved Limfjorden for der at tilbageslaa Slavernes Landgang og værne
den hjemlige Arne, min Fader mødte som gl Kyrasser til Hest med en gl Ryttersabel som vist
var kjøbt ved en Auktion. I Snedsted var endnu dengang Seminarie og jeg saa og hørte Seminaristerne marsere under Huraraab ad Landevejen til Vilsund. Paa Højene i de forskellige
Sogne var der sat Baune til at tænde Ild i saasnart Slaverne være i Anmars og der var jo følgelig Vagt ved Baunene Dag og Nat Fra Amtmand Baron Rosenkrantz i Thisted udgik alle Ordere Byfogden i Thisted og Herredsfoged Chlaudi i Vestervig fik Paalæg om at lade alle Baade og Fartøjer fra den modsatte Side af Limfjorden sætte over til Thy landsiden, i Thisted
vare alle lige fra Amtmanden til den minste Borger i travl Virksomhed for at sætte alt og alle
i best mulig Forsvars tilstand.
Den bekjendte Patriot og dygtige Seminarieforstander Pastor Ludvig Chr Møller i Snedsted
var til Hest i uafbrudt Virksomhed imellem Snedsted, Thisted, Vilsund og de forskjellige
Baunhøje for at paase opmuntre og opildne alle. Smedene fik travlt med at smede Landser.
Der fortaltes at en bekjent Krikpranger fra Skjoldborg Hede mødte efter Ordre ved Vilsund
men kun bevæbnet med en god Stok og da blev sagt ham at hans Vaaben var alt for mangelfuld, svarede han at det bedste Vaaben havde de ved Stranden i de mange Sten, de kunde lettest slaa Slaverne ihjel med Sten inden de naaede Land.
Ja denne mærkelige Slavekrig varede jo kun i nogle Dage og endte uden Blodsudgydelse (der
var nemlig ingen Slaver brudt ud) men gjorde vist sin store Nytte, den vaagnede Folkets Fædrelands kjærlighed og Daadskraft til at i møde gaae Tydske Oprører der strags efter begyndte
Oprørskrigen, da sagde det Danske Folk ikke, Hvad kan det Nytte, men de holdt tappert ud i
Treaarskrigen og underkuede Oprørene og deres Tydske Hjælpere. Gud give at Aanden fra 48
aldrig skal uddø i Danmark.
Paa ovennævnte Tid blev Snedsted Seminarium nedlagt og flyttet til Ranum ved Løgstør, og i
Snedsted blev der bygget en ny Skole, den Dag Skolen blev indviet i Forsommeren 1849,
mødte jeg som Syvaarig og meldte mig som Disippel hos den bekjendte ualmindelige dygtige
og afholdte Skolelærer Chr. Nørgaard, jeg mødte ikke med overdreven stor Forkundskaber,
men jeg har Indtrykket af at der nu var
11.
begyndt en ny og bedre Tid for mig, og det var der virkelig ogsaa jeg fik Lyst og Lejlighed til
at lære noget Nyttigt og Gud havde givet mig Evner dertil Jeg gik som almindelig i Skolens
nederste Klasse 4 Dage om Sommeren og 2 Dage om Vinteren om Ugen og de Dage jeg var
fri for Skolen hjalp jeg Hjemme ved Kræaturene og fiskede Gjeder og Aal i Gjersbøl og Bersted Moser og det var min Fornøjelse at finde de mange Vildfugleæg. Min Faders Gaard som
var den østligste Gaard i Gjersbøl havde dengang imod Vest gode Lermuldede Jorder, men
imod Øst bestod den af opdyrkede Hede samt Hedebakker, Kjær med Tørvemose og Eng som
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strakte sig til Aaløbet ved Kallerup Skjæe, i Kjæret var der fortrinlig Leer og paa Ejendommen var der et Teglværk som min Fader selv drev.
I Hederne og Kjæret var der en Mængde Vildfugle, Ænder, Agerhøns, Viber, Tæpper?, Ryler,
Hossegummer, Stenpikker mange forskellige Smaafugle og Hjejlen selvfølgelig om Efteraaret, i Hedebakkerne var der mange Ilderer som vi om Vinteren fangede i sax, derimod vare
Ræve og Grævlinger saa sjældne i Thy dengang at jeg først saa dem da jeg i 20 aars Alderen
kom over paa Øerne.
Den 1 maj 1853 da jeg var omtrent 11 Aar lod min Fader mig komme ud at tjene som Flytte
og Hyrdedreng hos Propritær Mogens Chr Harkjær paa Todbøl en Nabo til min Fader, denne
højtagtede M. C. Harkjær var bekjendt, for at han forstod at lave en flink og dygtig Verdensborger udaf en egenraadig og halvild Dreng, og det var maaske Grunden til at min Fader allerede i min saa unge Alder ønskede at faa mig anbragt hos ham.
Todbøl.
Todbøl som nu er en fortrinlig tiende fri Avlsgaard paa 8½ tdr Hartkorn har tidligere været et
bekjendt større Stamhuus med meget Gods og været ejet af mange Adelslægter, fra 1780 ejedes den i en Aarrekke af Amtmanden over Randers Amt Kammerherre Fønss født paa Løvenholm 4 Marts 1761 og ejede tilligemed Stamhuset Todbøl Herregaardene Løvenholm og
Hevringholm, han blev den 1st Formand i Randers Amts husholdnings Selskab stiftet 1810.
M. C. Harkjær har ladet Gaarden opbygge paa en Holm hvor den gl. Borggaard har lagt, Engen som paa de 3 Sider omgiver Gaarden kunde om Vinteren sættes under Vand og den gang
var der paa den 4 Side en indhegnet Park imellem Gaarden og en offentlig Vej, i Nutiden er
der bleven Banestation lige foran Gaarden Paa Todbøl holdtes der i de Dage en 6 a 8 Heste 32
Stude 8 Køer 40 Faar, Studene blev halvfedede
12.
omsat 2 Gange aarlig at der tjentes godt paa Studehandelen Hestene vare unge og blev ofte
omsat med god Fortjeneste.
Mogens Harkjær var en god Husbond, han gav en god Kost og ikke mere Skjænd en lige til
Husbehov, men han var ikke øm over Folkene i Arbejdstiden han forlangte meget Arbejde og
en lang Arbejdstid. Folkeholdet var sædvanlig 3 Karle 2 Drenge 3 Piger foruden Daglejer
arbejder, om Vinteren var en Confirmeret Dreng Røgter og om Sommeren en uconfirmeret
Dreng til at hjelpe først nævnte.
Jeg kom altsaa til Todbøl i 10 Aars Alderen og blev der først i 4re Sommerer indtil min Confirmation, om Vinteren var jeg Hjemme og gik i Skole hver dag, om Sommeren sov jeg i
Snedsted Skole 2 halve Dage om Ugen.
Vi havde vor Bopæl i Karlekammeret imellem Heste og Studestalden og den lignede vel de
fleste Karlekammere i de Dage Kampstens brolagt Gulv, 3 solide sammentømret dobelte Sengesteder paa Rad med megen Halm i og gode Sengeklæder, ingen Bord eller Stole men 3 a 5
Stangkister og Kasser til vores Tøj, et Spand koldt Vand var vores fælleds og kjæreste Ser11

vante, Ja om saadanne Karlekamre i vor Tid er efter den næsvise P Sabroes Resept er vel
Tvivlsom, men Fagta er at M. C. Harkjær flere Gange i Løbet af 10 a 12 Aar kunde forvandle
sine Tjenestedreng til ualmindelige kraftige og dygtige avlskarle.
Nu tilbage til Dagsordenen fra Begyndelsen af Græstiden og indtil Høet kom af Engene stod
Studene i Tøjr og da vare vi 2 Drenge til at padse Kræaturene Faar og Heste, Avlskarlene
kaldte os op om Morgenen Kl 3 og saa flyttede vi Studene og Faarene og satte Køerne paa
Græs før vi spiste Davre og derefter gik Dagen med at flytte og vande Kræaturene, Studene
bleve koblede og trukne til Vands og alt gik som efter en Snor.
Harkjærs ældste Søn Jens Harkjær (senere Ejer af Todbøl) som var en 5 – 6 Aar yngere end
jeg og ligesom os logerede i Karlekammeret, var min trofaste Følgesvend og Medhjælper ved
Kræaturene.
Saasnart Høet i Juli Maaned var kommen af Engen blev Studene slupne løse og det var saa
min Bestilling i 4re Sommere at vogte 32 Stude fra Høtiden til Indbindingstiden i Slutningen
af October, min Dagsorden var saaledes Kl 3 Morgen blev jeg vækket af Avlskarlen, klædte
mig paa kaldte ad Kokkepigen som gav mig et Fad kold Sødmælk og Grød til at begynde
Dagen med og efter at jeg havde stukket et godt Livfuld under
13.
Vesten, marserede jeg altid barbenet og syngende ud til en støre Indelukke i Tørvemosen hvor
Studene laae om Natten, drev Studene ud og vogtede dem saa hele Dagen i Engen og paa
Græsmarkerne omkring ved Kornet, det var nu ikke altid nogen magelig Bestilling thi naar
det var Varmt saa bissede Studene og var det koldt saa løb de ogsaa for at baade de og jeg
kunne faae Varme i Kroppen, Mellemmadderne bragte min Ven Jens mig i Reglen og den
anden Dreng vogtede medens jeg spiste Middagsmaden og saa for Resten blev jeg ved Studene baade i Solskin og Skylregn og jeg var ofte gjennemblødt fra Morgen til Aften, tog om
Morgenen de vaade Klæder paa og lod dem tørre paa Kroppen Kl 10 Aften kom Studene i
Indelukket og saa kunde jeg i Reglen faae spist Nadver og faa 4 a 4½ Times kvægende Søvn
inden jeg skulle paa den igen.
I min Drengeaar var jeg lille af Vægst og følgelig vare Benene korte og naar jeg om Sommeren inden Studene kom løse ofte red med de unge Heste 4 a 6 sammenkoblede blev jeg ofte
Græsrytter og fik nogle slemme Skrup men slap altid fra det med hele om end tit forrevne
Lemmer.
Engang imellem om aftenen fik jeg Lov at gaa Hjem og tale med min Forældre og Sødskende
og de vare glad ved altid at see mig ved godt Humør.
Mine forældres død - Konfirmation.
Min fader var i sin kraftige alder en driftig Mand som ikke sparede paa sine Kræfter, han var
en Morgenmand baade Sommer og Vinter sparede ikke sig selv og ikke heller sine Børn,
skjønd han ofte forekom mig at være meget streng, saa var han dog en hjertensgod og kjærlig
Ægtemand og Fader og saa kun paa vores vel, han var hjælpende overfor Trængende og var
vistnok afholdt af alle for sin retsindige Karakter, i de siste 5 – 6 Aar han levede var han ble12

ven brystsvag og kunde ikke udholde at arbejde, men var dog om Sommeren tidlig paa færde
og da han ikke kunde udholde at gaae saa red han i Marken for at flytte Kræaturene. I Sommeren 1855 maatte han ofte holde Sengen og døde 2 October 1855 om Aftenen jeg som da
tjente paa Todbøl 3 Sommer havde faaet Tilladelse til at gaae Hjem om Aftenen men kom
først Hjem lige efter at min Fader var død, han blev 61½ aar gammel og blev begravet paa
Snedsted Kirkegaard.
Den 4de Sommer jeg tjente paa Todbøl blev jeg 14 Aar og kom Hjem 1 November for at gaa i
Skole og til Confirmation min Moder var siden min Faders Død Aaret før bleven svag og var
ved min Hjemkomst fra Todbøl lagt paa Sottesengen.
14.
og hun døde om Aftenen den 21 November 1856 hun blev 55 Aar gammel og blev begravet
paa Snedsted kirkegaard ved Siden af min Fader og de øvrige afdøde af Familien, de er alle
begravet nogle Favne norden for Koret i Snedsted Kirke, men da der ikke blev sat nogen varig Mindesten over Graven, er Gravene senere bleven jevnede og formodentlig tagne i Brug
af andre Familier.
Om min kjære Moder maa jeg tilføje at hun var en ualmindelig trofast og kjærlig Ægtefælle
og Moder, hun var lille af Vægst havde sort Haar og havde vist i hindes unge Dage været
meget smuk, hun var dygtig i sit Hus og i det hele meget virksom, hun var altid god mod Fattige, hjælpsom overfor Naboer og Venner og hun var følgelig afholdt af alle. Min Moders
Minde kan kun vække gode Følelser frem i mit Hjerte.
Det var altsaa Vinter 1856 – 57 jeg gik til Skole og Confirmation i Snedsted, min Broder Søren var Dragon i Randers og vi andre 4re Sødskende, Jens, Maren, Mikkel og jeg være Hjemme og havde atter vor gl. Tjenestepige Ellen Marie og Tærskningen besørgedes af Husmændene Chr Skriver og Jacob Madsen. Gaarden blev først i Marts solgt ved Auktion til Niels
Chr Rytter af Torsted og i Slutningen af Marts blev Løsøret solgt ved Auktion og Dagen efter
flyttede den ny Ejer ind og vi Sødskende flyttede ud hver til sin Side, jeg kan erindre at Søster
Maren var meget bedrøvet og det var jo ikke uden Grund, thi vi vare nu alle Forældreløs og
Hjemløs.
Jeg rejste atter til Todbøl for at tjene min gl. Husbond, den 2 April var jeg til Afgangsexamen
i Snedsted Skole og fik Karakter saaledes, Religion mg+ Læsning mg+ Skrivning mg Retskrivning mg Hovedregning mg Tavleregning umg Geografi umg Skriftlæsning mg+ Gramatik mg Opførsel mg.
Siste Gang vi Confirmanter var i Skole holdt vor kjære Lærer Nørgaard en bevæget Afskedstale til os, hvis Hovedindhold var at Guds frygt er nyttig til alle Ting og disse sande Ord ere
de bedste der kan gives en ung Christen med paa Livets saa omskiftende Vej.
Den 19 April 1857 blev jeg confirmeret i Snedsted Kirke af Pastor N. Hansen og den følgende Søndag derefter var jeg Gjæst ved Herrens Bord i Nørhaa kirke.
Nu tjente jeg herefter paa Todbøl i 4 Aar, de to første Aar som saakaldt stor Dreng,
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15.
pasede Kræaturene om Sommeren og var Studrøgter om Vinteren, i disse Aaringer blev jeg
jevnlig sendt med Kræaturer til længere bortliggende større Gaarde som Damsgaard paa
Mors, Bobbet, Lyngholm, Irup, Nørhaagaard, Lægend, Ulstrup, Djærnis, Færgegaard, og følgelig ofte til Harkjærs Familie paa Raastrup Hornstrup, og Møgelvanggaard. En kjedelig
Erindring har jeg fra denne min 15 Aars alder jeg havde faaet Tilladelse til at kom med til et
af de aarlige Krammarkeder i Thisted hvor Ungdommen havde en Fridag, jeg blev af Karlene
narret til at drikke nogle Glas gl. Vin (som skulde være saa uskyldig) men Christen blev fuld
eller daarlig og maatte kaste op i Kjøbmand Hundals Gaard, jeg gjorde ellers ingen Ulykker
eller Skandaler, men jeg var menneske sky et helt Aar derefter. Det falt mig lit besværlig i
Begyndelsen efter mine Forældres Død selv at sørge for min Ekvipering, Vadsk o.s.v. og inden jeg lærte det, var jeg lige ved at gaa nøgen, men da jeg først saa den nøgne Virkelighed
lærte jeg ogsaa snart at klæde mig med Orden og padsende Sparsommelighed solid og dog
altid moderne3. De 2 siste Aar jeg var paa Todbøl havde jeg Avlskarls værdighed padsede og
fulgte Hestene, kjørte de mest betroede Turer, men paa Grund af min unge Alder gik jeg ikke
med Leen, min Husbond var en dygtig Handelsmand han kjøbte stadig unge saakaldte magre
Heste ofte fra Vensyssel og det var en reen Fryd for mig at fodre de Heste op paa faae Maaneder, saa de atter kunde sælges med stor Fortjeneste. Ovennævnte 4 Aar vil jeg ikke dvæle
videre ved, jeg satte en Ære i at gjøre min Pligt til enhver Tid, jeg lærte at arbejde med Orden
og Tænksomhed og jeg lærte nest Gud at stole paa mig Selv. I de 2 siste Aar i 17 –18 Aars
alderen begyndte jeg at deltage i Ungdommens Adspredelse og skjøndt jeg vogtede mig for
slet Selskab, var vore Baller og Markeder dog ikke altid saa uskyldige, der blev ret ofte drukken for meget Kaffepunser og Romtodyer derimod Brændevinsnydelse var meget sjælden hos
Ungdommen i Thy og Bajrskøl var da næppe nok kjent af Navn4. Imidlertid fik jeg lyst at see
andre Skikke og da jeg var vel ung til at give mig ind under Landhusholdnings Selskabet
hvad jeg allerede da havde Lyst til, fædstede jeg mig foreløbigt som 2den Karl og Tøndetærsker hos Gaardejer Niels Nørgaard paa Nørgaard i Skjoldborg og rejste fra Todbøl 1st Maj
1861 med en lille Anbefaling saalydende.
Christen Christensen Bathum har tjent mig fra 1 Maj 1857 til 1 Maj 1861 og været efter min
Tilfredshed Todbøl M. C. Harkjær.
16.
Nørgaard.

3

Eksemplar nr. 2: Jeg maatte jo selv sørge for min Ekvipering med Vadsk og alt derhenhørende, men inden jeg
lærte det var jeg ogsaa omtrent kommen til at gaa nøgen, navnlig det første Aarstid efter Confirmationen men da
jeg først saa den nøgne Virkelighed, lærte jeg ogsaa meget hurtig at klæde mig med Orden og padsende Sparsommelighed jeg dannede mig en Regel med Ekviperingen, som jeg omtrent hele min Ungkaletid har holdt, jeg
havde en Arbejdsdragt, en Søndagsdragt og en Finere Dragt Klæder, og naar Arbejdsklæderne blev mig for
simple saa gjorde jeg den i Penge, eller gav den bort, tog fat paa Søndags Dragten og Kostede mig ny Klædning
fra Toppen af, som altid skulde være paa Moden, da jeg var 17 Aar fik jeg mig en Overfrakke, jeg havde altid 6
Skjorter 6 Lommetørklæder 6 par Strømper.
4
Eksemplar nr. 2: Der blev ofte drukken mere end der burde, og skjøndt jeg kun én Gang (til et Marked i Tisted)
var beruset saa offrede jeg dog ogsaa adskillige Kroner til Bakkus og det ærgrede mig meget bagefter, og dette
bidrog vel til at jeg kom til at tenkke lit mere paa Fremtiden, jeg havde arvet 2000 kr. fra Hjemmet.
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Paa Nørgaard tjente jeg i 2 Aar og havde ogsaa en god Plads jeg fik 60 Kr. for Sommeren og
kunde ved Tærskning om Vinteren omtrent tjene det samme (Prisen var 16 øre for Tde af ald
Korn a 25 øre for Traven 20 Langhalm) En Erindring har jeg fra Slutningen af den første Vinter jeg var paa Nørgaard, da min Søster begynte at blive svaglig havde hun ladet sig overtale
at rejse med Dampskibet til Løgstør og søge Raad hos den bekjendte kloge Maren Haanning i
Vindblæs, Midlet gjorde vel hverken ondt eller godt min Søster fik dog mig til ved ovennævnte Tid da ingen Dampskibsfart var, at spasere Landevejs de 8 miel eller rettere 16 miel
en Tur paa 3 Dage for atter at tale med den kloge Kone om min Søster. Konen var en manhaftig halvgammel Kone med ret kraftig Overskjæg, lit bøs og kort for Hovedet, jeg maatte selv
skrive Resept af hendes Diktat og kjøbte Medesinen paa Apotheket hvor mange Kroner jeg
betalte Maren erindre jeg ikke, men at Rejsen var spildt med samt Penge og Medesin husker
jeg, min kjære Søster døde samme Sommer.
Paa Nørgaard morede jeg mig med Egnens Ungdom paa en nogenlunde uskyldig Maade, den
siste Vinter var jeg med til et Fastelavnsgilde hos Gaardejer Thomas Thomsen i Silstrup, vi
red Ringridning og da jeg tog de fleste Ringe blev jeg selvfølgelig Balkonge, min Dronning
var en smuk lille Gaardmandsdatter som vist ligesaa fulgt som jeg var Rangen værdig.
Den siste Vinter paa Nørgaard fik jeg ogsaa anvendt til noget mere Nyttigt nogle Gaardmandsønner og jeg fik Skolelærer Fræskild i Skjoldborg til at holde Aftenskole for os nogle Aftener om Ugen og der fik jeg Lejlighed til at opfriske de tidligere Skolekundskaber og dertil
lære noget nyt navnlig Bogføring.
Den 22 Januar 1863 indsendte jeg Ansøgning til Det Kongelige Danske Landhusholdning
Selskab ledsaget af Anbefalinger fra Hr Forpagter Nyby paa Irup og Hr pastor Krarup i
Skjoldborg om at blive optaget iblandt Selskabets Landvæsenslærling som tjene i 3 Aar hos
fremragende Landmænd i Landets forskjellige Egne, og jeg blev derefter antagen og anvist at
tjene mit første Læreaar hos Hr Forpagter Møller paa Lundegaard ved Odense.
Søndagen den 26de April sagde jeg Farvel til mine 3 Brødre og andre gode Venner og Mandag
Morgen den 27de rejste jeg fra Nørgaard med en Anbefaling saalydende
17.
Christen Christensen Bathum har tjent mig i 2 Aar til Datum med Flid og Troskab og jeg kan
anbefale ham paa det bedste.
Nørgaard i Skjoldborg den 27 April 1863
Niels Nørgaard
Rejsen fra Thy
Min Husbond kjørte mig til Thisted og derfra tog jeg med Dampskibet Aalborg til Aalborg,
det var første Gang jeg var paa et Dampskib og Turen ned ad Limfjorden var for mig meget
Interesant vi anløb Nykjøbing og kom gjennem den ny Kanal ved Løgstør anløb Løgstør og
kom om Eftermidagen til Aalborg. Ved Landgangsbroen fik én af de mange tjenstvillige Dragere fat paa den ene Ende af min gode ny Trækoffert og jeg fat i den anden Ende og efter megen Møje for Drageren og mange Eder, naade vi til Logiet en Gjæstgiver Jensen Vesteraa,
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Drageren fik efter megen Prutten 50 øre han syntes at det var for lit, jeg syntes det var for
meget.
Hos Gjæstgiver Jensen havde jeg et ret godt og billig Logi i 2 Døgn og i den Tid havde jeg
god lejlighed til at besee den store og mærkelig gl. By med sine mange smalle, krumme Gader med mange Helgennavne, og Bindingsværks Huse, igjennem Byen løber Aaens store Aaløb, Øster og Vesteraa og i Sydvest for Byen er der et smuk Lystanlæg som strækker sig op til
Skovbakken fra hvis Top der er en storartet Udsigt over Egnen, Limfjorden og den lige overfor liggende Nørre Sundby.
Onsdag Eftermidag Kl 4½ tog jeg fra Aalborg med Dampskibet Albian, som sejlede til
Flensborg med blandt andet 300 Mormoner som vilde til deres forjættede Land Utah i Nordamerika. Selskabet havde til Fører en ung flot Mormonpræst i Slengkappe som tilsyneladende
navnlig vaagede over de unge Piger, adskillige af dem var maaske allerede bestemt til at indlemmes i hans egen Harem. Iblandt Mormonerne var 2 af mine Bekjentere fra Snedsted skole,
nemlig Karlen Peter Christian Ringgaard og Maren Vævers Datter Mariane af Gjersbøl.
Sejlturen fra Aalborg ned gjennem Limfjorden til Hals var smuk og Interesant, men da vi
naade ud i Kattegat og det blev Nat med stiv Kuling med en Blanding af Regnbyger og Maaneskind var det mindre Behagelig, Mormonerne sang Salmer, Børnene skreg, Stormen peb,
Søerne skyllede over Dækket og der var Søsyge baade oppe og nede, jeg var ikke syg men jeg
frøs, da jeg selvfølgelig havde Dæksplads. Om Torsdag Morgen anløb vi Aarhus om Middagen Fredericia, og da skibet naade ud for Middelfart kom en
18.
Baad ud og satte mig iland og jeg har aldrig senere seet Albian eller dens Pasagerer.
I Middelfart blev jeg anvist Logi paa en gl. Gjæstgivergaard fik noget at spise og gik der efter
ud for at bese Byen og Omegnen jeg vandrede Syd for Byen op i en stor smuk Skov muligt
hørende til Hindsgavl, der laag jeg mig en Times tid for at nyde den smukke Udsigt over Egnen Beltet og Jyllands Kyst, selve Midelfart som var lille og uanselig var snart seet, jeg søgte
tidlig til min særdeles propre Nattelogi hvor jeg sov godt oven paa min første lange Sørejse.
Næste Morgen som var 1st Maj og Almindelig Bededag tog jeg Kl 6 med en Fragtmand ad
den 6 Miil lange Landevej til Odense, samme Fragtmand havde meget gode Heste men stor
Læs baade Fragtgods og Pasagerer og det gik altsaa ikke meget flugs hen ad Vejen, vi bedede
i flere Kroer blandt andre Vissenbjerg, Tuuren gik i øvrigt ret gemytlig da der vare flere livlige Fynboer Karle og Piger som forkortede Vejen med gemytlig Skjæmt og Sang, jeg havde
ret Lejlighed til at beskue det yndige Fyn med sine livlige Landsbyer og smukke Herregaarde
Skove, Trær og Hegn, hvorhen man vender Øjet. Efter 10 Timers Kjørsel naade vi Odense,
og efter at jeg havde faaet bragt mit Tøj ind til en Farver Møller, Søn af min tilkommende
Husbonde, begav jeg mig paa den 2½ miil lange Vandring ad Faaborg Landevejen til Lundegaard hvor jeg kom Kl ca. 7½ og traf først Kuske som viste mig til Forkarlen og han viste
mig atter til Avlskalen og sistnævnte Overornet viste mig endelig til Forpagteren og havde jeg
nu ikke forud vidst at dette var den øverste Befalingsmand jeg nu var stedet for, saa vilde jeg
dog snart være kommen paa det rene i saa Henseende, thi da denne Hædersmand maalte sine
73 Tom i Højde var han ikke alene sit Hoved højere en nogen Mand paa Gaarden, men han
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kunde ogsaa trods sine 78 Aar optræde med en Holdning og Herskerblik, som uvilkaarlig
indgjød den højeste Grad af Respekt.
Lundegaard.
Lundegaard der af en tidligere Ejerinde Ellen Madsen eller Marsvin er bleven skjænket til en
Stiftelse i Odense (efter Sagnet som Bod for hendes grove Synder) er beliggende i Nørre Broby Sogn ved Odenseaaen, med dengang store men gl. uhensigtsmæssige Bygninger, store
Frugthaver og ret vel drevne Jorder dels stærke Leerjorde og dels let Sand samt ca. 100 tdr
Land gode Enge og temmelig stor Skov. Besætningen
19.
100 jydske Køer en 50 Ungkvæg og Thyre samt en større Faareflok. Gaardens Vange vare
alle, som paa hele Fyn indhegnet med store Jordgjerder og levende Hegn. Gaardens drift vil
jeg ikke dvæle videre ved da den ikke frembød noget overordentlig, jeg fik jo som paa mine
senere Læresteder et Spand Heste at følge og lærte nu større Herregaards Drift og navnlig ved
den store Forskjel paa Landskabet fra min fortrinlige men bare og barske Hjemland Thy, til
det mildere med Skove, Aleer, og levende hegn saa tæt indelte Fyn, og jeg lærte følgelig ogsaa meget Nyt og Godt. Jeg delte Værelse sammen med Avlskarlen og spiste hos Folkene,
Kosten var god. Sammen med Avlskalen besøgte jeg flere Gaardmænd i Egnen som alle vare
meget gjæstfrie og en heel Deel mere livlige end Jyderne. Fynboerne ere et rask og venskabeligt Folk som spiser godt og drikker endnu bedre, men derimod ere Fynboerne langtfra saa
sædelige som mine Landsmænd Thyboerne. Jeg kom ofte i Kirke og hørte den dygtige Pastor
Balslev senere Biskop i Ribe.
Én Begivenhed knytter sig til min Erindring fra dette Aar, den 7de August vare alle Gaardens
Karle og Daglejere mig iberegnet satte til at rense den store Odenseaa som paa næsten ½ Miil
løber langs med Gaardens Enge, vi var delte i Hold paa 3 a 4re Mand og gik paa Aabunden i
Vand til mit paa Livet for med Leen at skjære Grøden løs, og da jeg var ukjendt med de mange dybe Huller i Aabunden, traadte jeg hen paa Eftermidagen i et saadan Hul og forsvandt
med Leen, blev tumlet rundt med Strømmen og gik tilbundts, men blev i yderste Øjeblik redet
af Karlen Rasmus Tømmerup som med en Stage søgte efter mig paa Bunden, jeg fik fat paa
Stagen og blev trukken op i til dels livløs Tilstand. Efter at jeg var kommen rigtig til mig selv
igjen, takkede jeg i Stilhed Gud og højt min Redningsmand, tog atter fat paa Arbejdet dog
uden at gaae i Vandet og lod Tøjet tørres paa Kroppen som tidligere i Drenge aarene, om Aftenen fik jeg af gl. Fru Møller først lit Skjænd fordi jeg ikke strags var kommen Hjem og derefter noget varmt i Livet og saa i Seng, men befandt mig de første dage ikke godt formodentlig af det meget Vand jeg havde faaet i mig Folkene som efter Sædvane fik nogle Potter
Brændevin ovenpaa Vandturen, pressede mig til at give en Kande Brændevin for Livets Frelse og den lille Paaskjønnelse gav jeg med Glæde uden selv at smage Frelserdrammen.
Kong Frederik den 7des Død.
Den 15de November døde Kong Frederik den 7de pludselig paa Lyksborg slot
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20.
og Christian den 9de besteg Tronen og saa kom Krigen som jeg ikke saa men hørte navnlig
Bombardementet da Dybbel som tidligere nævnt vare begge mine Brødre med men kom hjem
med Liv og Lemmer.
Paa Lundegaard havde jeg af Landhusholdning Selskabet erholdt en værdifuld Bogpakke
Landbrugsbøger og Skrifter til Gave og Dagbogen som jeg maatte føre over Gaardens Drift
og det daglige arbejde blev i Foraaret med Forpagterens Anbefaling indsendt til Selskabet, og
derefter fik jeg Meddelelse om at jeg skulde til bringe det andet Læreaar hos Hr propritær
Jørgensen paa Cathrinedal ved Holbæk.
Den 1ste Maj tog jeg Afsked med de brave gl. Forpagterfolk paa Lundegaard og de raske Fynboer med anbefaling saalydende.
Forannævnte Christen Christensen Bathum der som lærling efter det højkongelige Landhusholdnings Selskabs Foranstaltning har i sit første Læreaar opholdt sig hos mig har i den Tid
stedse været flittig, lærvillig, tro og velvillig og udført ethvert ham paalagt Hverv med Troskab og stor Omhu for at gjøre det saa godt som mulig. Hans moralske Forhold har i det hele
været rosværdig, saa han har her erhvervet sig min alles Agtelse og Velvillie. Det er derfor
min Pligt paa det bedste at anbefale ham til hans nye Husbond og enhver som han fremtidig
kommer i Berørelse med.
Lundegaard pr Odense 30te April 1864
C. Møller Forpagter
Cathrinedal.
Jeg blev kjørt til Odense, tog med Deligensen til Nyborg og kom med Dampskib over til Korsør, hvorfra jeg første Gang kjørte med Jernbane nemlig fra Korsør til Ringsted, der maatte
jeg overnatte hos en Gjæstgiver Nielsen paa Torvet og næste Dag lejede jeg i Forening med
en Mejeribestyrer som havde været min Rejsefælle fra Fyn og skulde til Dragsholm en Vogn
til Holbæk, og derfra kom jeg til at kjøre med en Karl fra Faurbo til Cathrinedal som er beliggende ved Kalundborg vejen 2 Miil vest for Holbæk.
Paa Cathrinedal fik jeg den strængeste Prinsipal jeg nogen sinde har havt, men Hr Jørgensen
var ogsaa den dygtigste Landmand jeg har kjendt. Gaarden som laae mit i Agermarken var i
en ganske fortrinlig Drift mærglet og til dels drajnet, dog drajnede vi de siste 14 tdr Land, den
Sommer, og jeg lærte at Drajningen.
21.
Gaarden havde 230 tdr Land ager 50 tdr Eng i det saakaldte Svinninge Vejle og 20 tdr Skov ved
Jyderup, samt en Bondegaard i Svinninge som vi ogsaa drev Paa Gaarden holdes 90 fortrinlige jydske Køer og der var sveitseri, stor Svinefedning og fortrinlige Heste, Staldene, Magasinerne og til dels Ladebygningerne var nye fortrinlig indrettede.
Paa Gaarden var en Forvalter Falster ung og forvoven Kulsvier flink men han bar vist ligesaa
stor Respekt for Proprietæren som alle vi andre. Hr Jørgensen forstod at faa Folk til at arbejde
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strængt og med akuratesse. Det første Arbejde jeg kom til paa Gaarden var Pløjning, og paa
Todbøl, Nørgaard og Lundegaard var jeg fremhævet som en dygtig Plougkarl, men her faldt
min Dygtighed igennem, dog kun i de første Dage, thi ved megen Flid naade jeg snart at blev
en af de dygtigste Plovkarle paa Cathrinedal.
Til Gaarden var en Vindmølle oppe ved Landevejen 1000 Alen fra Gaarden og derved en stor
Kornmagasin hvor der var Værelser til Møllesvendene og et Værelse til Landvæsenseleven
og der boede jeg altsaa om Natten, maatte selv vaagne og møde paa Gaarden om Morgen til
Staldtjeneste en Time før Davretid nemlig om Sommeren Kl 3½ og om Vinteren Kl 4½, vi
holdt Mellemads tid i 20 Minutter og Middag 1¼ time, Fyraften om Sommeren 7¾ Lørdag
aften Kl 8. I Høsten arbejdede vi i 7 Uger uden Søndags frihed, ofte spændte vi for Høstvognen om Morgenen 3½ og spændte først fra om Aftenen 10½, Hestene forredes ved Sætkrybben medens vi læssede af, Kudsken og Staldkalen læssede vores Læs af medens vi spiste
Middagsmad, og Mellemmaden maatte vi sluge medens vi kjørte ud efter Læs, naar jeg om
aftenen Kl 11 a 11½ kom Hjem paa mit Værelse og havde skreven Dagens arbejder i Dagbogen saa var Natten min egen indtil jeg Kl 2 a 2½ mødte til Staldtjeneste igjen, i mange Nætter
var jeg slet ikke af Kludene.
Vi fik en fortrinlig Kost og Hr Jørgensen kunde godt holde Folk. Hele denne Sommer havde
vi denne ulykkelige Krig og af Cathrinedals Mandskab var ikke mindre end 8 i Krigen, jeg
var til Sesion den 16de August og blev udskreven til Artillerist, jeg bad om at blive Husar men
var ¼ Tom for lille kun da 63¾ Tom, men om Efter Aaret fik jeg 3 aars Udsættelse.
Om Vinteren omtrent lige fra høsten gik stadig en 4re Heste Tærskemaskine og vi vare 4re til
at pløje uafbrudt vi tog ud i de korte Vinterdage at pløje Kl 6 om Morgenen vi kunde best
naar det var Maaneskin.
22.
Om Vinteren fra 1 Januar kom jeg i 3 Maaneder efter egen Ansøgning paa Selskabets Bekostning i Lære hos en Karetmager Gotschalk i Holbæk for at lære at lave og reparere Avlsredskaber, jeg lærte der godt min Mester tilbød mig at gjøre mig til Svend paa 1½ Aar naar
jeg vilde forlade Landvæsenet hvad jeg selv følgelig ikke vilde, vi spiste godt hos Mesteren
og havde et varmt Værksted i Baggaarden men et saa daarligt Logi som der har jeg dog aldrig
havt, paa Værkstedet var foruden min ringe Person 1 Svend Schønberg og 2 Læredrenge vi
boede om Natten alle 4re i et lille Fjelebur paa Værksteds loftet med en Vinduesrude i Gavlen
paa 9 Tom havde 2 dobelt sammentømrede Senge med raadden Halm og lit daarlige Sengeklæder og vi frøs og hostede omkap i den strænge Vinter kolde Nætter.
I denne Tid døde min Broder Mikkel som forhen skrevet men jeg kunde paa Grund af Vinteren ikke rejse til Thy til Begravelsen.
Den 1st April rejste jeg atter til Cathrinedal og min Mester gav mig en god Anbefaling til
Landhusholdnings Selskabet, af hvem han havde faaet 60 Kr. for at lære mig i 3 Maaneder.
Den første Maj 1865 rejste jeg fra Cathrinedal og min strænge men dygtige Principal gav mig
følgende Anbefalinger.
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Det er mig en stor Glæde at jeg over enstemmende med Sandheden i Et og Alt kan tiltræde
det udmærkede Vidnesbyrd Hr Forpagter Møller paa Lundegaard har givet Christen Christensen Bathum Ja jeg tør rolig sige om ham, at han i det Aar han under det Høj-kongelig Landhusholdnings Selskab Bestemmelse har opholdt sig hos mig, har været et Mønster paa en
ærlig, flittig, honnet og sædelig Karl, der stedse gjør alt for at tilfredstille sine Forsatte, ligesom han har vist en ualmindelig Interesse for alt hvad der vedkommer Landbruget.
Cathrinedal pr Holbæk 30st April 1865.
J. N. Jørgensen
Falkensteen.
Det tredje Læreaar skulde jeg efter Selskabet Bestemmelse tilbringe hos Hr Godsejer Etatsraad Jacobsen paa Falkensteen ved Slagelse og en Elev Schultz fra Langeland skulde flytte fra
Falkensteen til Cathrinedal, vi lejede saa i Foreningenen Vogn som kjørte mig til Falkensteen
og Schultz til Cathrinedal.
Falkensteen ligger ¾ Miil syd for Slagelse i Gjerlev sogn og er en gl Herregaard med meget
Fæstegods, til Gaarden høre 400 tdr land Ager til dels Lerjorder mærglet og drajnet.
23.
og i god Kultur samt ca. 400 tdr Land Skov, der holdtes 100 fortrinlige Angler køer meget
Tillæg og Svinefedning 100 fortrinlige Faar, 4 Kjøreheste, 8 par stærke men noget magre
Arbejdsheste, Etatsraaden mente at en dygtig Landmand absolut maate have magre Heste,
(Den ualmindelige dygtige Propritær Jørgensen havde kun gode fede Heste) Avlsdriften som
lededes af en gift Ladefoged, lededes med meget god Orden, men ingen tog sig særlig af Eleverne vi vare 2 Elever, spiste hos Folkene som paa faaregaaende Gaarde Kosten var forsvarlig, men de temmelig raa og udannede Karle bombaderede hverandre med Maden saa det sad
fast paa Vægene navnlig gik det ud over de noget gl gule Spegesild som vi fik til Daaren.
Herskabstjeneren N. Ipsen fra Horsens egnen og den svenske Husjomfru Johansen var altid
venlig stemte for os Elever og mættede os tit med de bedre Smuler fra de Riges Bord og det
vare vi selvfølgelig meget glade ved.
Under mit Ophold her havde jeg i Juni Maaned ca. 8te a 10 Dages Ferie til at besøge mine
Brødre og andre gode Venner i Thy og jeg tog med Banen til Kjøbenhavn og vilde med
Dampskib til Aalborg og Thisted, det var første Gang jeg var i Hovedstaden, men som ægte
Vestjyde var jeg strags klar over hvordan jeg var vendt, og da jeg viste fra Geografien at Havnen maatte ligge paa den østlige Side af Byen, saa begav jeg mig strags uden Vejviser i den
rigtige Retning og temlig lige Linnie igjennem Byen til Kvæsthusbroen hvor jeg paa Aalborg
Damperen Dania løste Bilet og derefter havde jeg nogle Timer til at besee Byen og der var jo
nok at see paa, men en Erindring har jeg dog fra denne Spaseretuur, i en større temlig mennesketomt Lade havde en flot Herre strags opdaget at jeg var en Fremmed og vilde absolut see
mit Uhr og handle med mig, da jeg strags var klar over at han var en Slyngel, tilbød jeg ham i
Stedet for en god Drag Prygl, dog inden jeg lod handling følge paa ord var slynglen væk og
jeg gik videre og tænkte paa om jeg da virkelig saa saa dum ud.
Jeg rejste altsaa med Dania til Aalborg og en anden Damper til Thisted hvor mine Brødre
afhentede mig.
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Efter nogle Dages behagelig Ophold hos Familie og Venner i Thy, rejste jeg samme Tuur
tilbage til Kjøbenhavn, men da jeg vilde med Banen til Roskilde og med Postvognen om ad
Cathrinedal, og Damperen kom saa sent ind at Toget lige var gaaet da jeg Kl 8 kom til Banegården, saa tog jeg en rask Beslutning og marserede de 4 Miil til Roskilde. Ja jeg tror nok
24.
at jeg løb lit indimellem men jeg naaede at komme med Postvognen Kl 12½ fra Roskilde ad
Holbæk og Cathrinedal. Dagen derpaa marserede jeg til Falkensteen.
Under mit Ophold paa Falkensteen i Efteraaret 1865 fattede jeg den Beslutning om alt kunde
skikke sig at rejse til Skotland næste Foraar for at lære det saa meget fremhævede Skotske
Landbrug, jeg henvendte mig med Hr Etatsraadens Anbefaling til Landhusholdningsselskabet
for muligt at faae Rejsestipendium og derfra blev jeg henvist til Hr fhv Vejkonduktør Edv
Thomsen i Kjøbenhavn, som i en Aarrække skaffede Pladser til unge Danske Landmænd paa
veldrevne Skotske Avlsgaarde.
Hr Thomsen mente nok at kunde skaffe Plads derovre men sagde at jeg absolut maatte rejse
derover i Slutningen af Marts og at jeg i nogle Uger maatte have Undervisning i Sproget hvilket best kunde skee i Kjøbenhavn.
Jeg fik saa Tilladelse af min Principal og af Selskabet til at maatte rejse fra Falkensteen allerede den 11 Februar min anbefaling var saalydende.
Christen Christensen Bathum har tilbragt sit siste Læreaar under det Kongelige Landhusholdnings Selskab her og han udvist særdeles megen Lyst, Flid og Opmærksomhed, saa at jeg
ogsaa kan meddele ham det bedste Vidnesbyrd. Han tager herfra nu for at uddanne sig til en
Rejse til Skotland i forestaaende Foraar hvor han agter at opholde sig i nogen Tid.
Falkensteen den 11te Februar 1866.
J. Jacobsen

Kjøbenhavn afrejsen.
Ved min Afrejse fra Falkensteen fik jeg paa Slagelse Birkekontor Kongelig Danske Rejsepas
til Skotland med mit Signalement og Paalæg til alle Autoriteter om at lade mig pasere og om
fornødent at være mig til Asiestanse.
Af gode Venner og Kammerater blev jeg kjørt til Ondløse Kro og derfra gik jeg til Cathrinedal for at tage Afsked med min fhv. Principal og andre, og derfra rejste jeg til Kjøbenhavn, og
henvendte mig til Hr Thomsen og traf jeg sammen med 2 unge Landmænd som vilde gjøre
mig Rejseselskab til Skotland, nemlig Hr Frederik Gyllich Søn af Slotsforvalter Ritmester
Gyllich paa Frederiksborg Slot og Hr Lars Pedersen, Søn af Sognefoged Gaardejer Peder
Madsen i Vedskjølle ved Kjøge, Sistnævnte og jeg lejede os en 2 Værelses Lejlighed hos en
enke madam K. Krystalgade 15 3de Sal Baggaarden, Værelserne vaare ret gode møblerede
med Seng o.s.v. Maanedsleje for
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25.
Værelse med Morgenkaffe 22 Kr, Kakkelovnsbrændsel kjøbte vi selv, men Madammen stjal
det meste fra os og saaledes vilde der gaae Svind i alt hvad vi ikke kunde have Laas for, hun
vadskede for os og der blev jevnlig en Skjorte eller Krave borte i Vadsk, og naar vi gav Ondt
af os saa sagde Madammen altid at fattig var hun men ærlig og det skulde følge hende til hendes Grav. Middagsmad spiste vi billig og godt i Borgergades Dampkjøkken.
Vi vare jo nu komne til Kjøbenhavn for at lære Engelsk og vi læste daglig 1 Time hos Hr
Thomsen og 1 Time hos en ung Student M. Salmonsen i Frederiksberggade og vi læste ret
flittig Hjemme, dog benyttede vi ogsaa Tiden til at see Hovedstadens Seværdigheder og enkelte Gange om Aftenen var vi i Teatret, men derimod Skyggesiderne ved unge Menneskers
Ophold i Kjøbenhavn, Natteudsvævelse af forskjellige Art holte saavel Pedersen som jeg os
med Væmmelse borte fra.
En Erindring har jeg fra de Dage, jeg havde noget brugt Tøj som jeg ikke ville bringe med til
Skotland, og en af de siste Aftener tog jeg Tøjet under Armen og gik ind til en Marskandiser
og falbød det, men da jeg forlangte vel lit for Tøjet blev Manden mistrodisk og troede at jeg
var en Tyveknegt, jeg blev frygtelig flov og vilde derefter ikke sælge ham Tøjet den Aften,
men han kom Hjem til os næste Dag og kjøbte Tøj af os begge og jeg fik meget mere for mit
Tøj.
Afrejsen.
Søndag den 25 Marts 1866 løste vi paa Toldboden billetter til Lejth første Kahyt 45 Kr. og Kl
11 afgik vi med den engelske Damper Snoudoun fra Kjøbenhavn, Hr Gyllich saa altid paa
Tingene fra den gemytlige side og han fik mange Afskedsbægere med sine Venner før Afgangen og der efter placerede han sig i Forstavnen og sang af fuld Hals medens vi dampede
ud af Havnen.
Kaptajnen og hele Besætningen paa Maskinmestren nær var Englændere Middagsmaden spiste vi sammen med Kaptajnen og maatte betale (selv om vi paa Grund af Søsyge ingen spiste)
Mandag middag paserede vi Skagen og om Aftenen kunde vi see Lysene i en større norsk By
formodentlig Frederiksand saa havde vi den store Nordsø for os, Søerne vare noget større end
de havde været i Kattegat, om Tirsdagen holdt vi os mest i Køjerne, men selv der kunde Gyllich nok holde Humøret oppe baade paa sig selv og os andre ved sine mange vittige Indfald.
Onsdag morgen kunde vi øjne Skotland og det første vi saae var Søstaden Montrose, vi dampede saa Sydpaa langs Skotlands Kyst,
26.
Skotland.
dog i tilbørlig Afstand da der er mange Klippeskjær, og da Vejret var smuk Solskin vare vi
hele Tiden paa dækket og det interesserede os meget at bese Landet med de mange Dampskorstene og de mange Klippeskrænter ud til Havet, hen paa Dagen dampede vi ind i den store Firth af Forth Fjord paserede et par mindre Klippeøer og Kl 5 efter vores Uhre, Skotlands
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Uhre var kun 4re , lagde Damperen til i Lejth Havn, her var Liv og Travlhed og alt var nyt for
os. Toldbetjentene kom ombord og vilde undersøge vor Bagage om vi havde toldpligtige Vare, det gjaldt navnlig Tobak og Cigarer, jeg var den første der kom for, nu har jeg altid været
noget af en Ordensmand og mit Tøj var med stor Akkuratesse indpakket i min gode Trækofferte, og mit Kravetøj var nedlagt i en stor Cigarkasse (til 200) og alt var indpakket i Papir
med Sejlgarn om, saa det kunde have taalt en Jordomsejling uden at komme i Uorden, da nu
Toldbetjenterne spurgte mig om jeg havde Tobakko or Cigars svarede jeg selvfølgelig No,
men da de jo opdagede den store Cigarkasse, saa var det med synlig Glæde de skar Indpakningen over, og med synlig Skuffelse de opdagede dets saa uskyldige Indhold, de vilde ikke
se mere af mit Tøj, men skrev med Kridt et R paa Kofferten og gik til den næste. Regningen
for Kost paa Dampskibet var 17S 6D eller 15 kr 92 øre.
Nu skulde vor Engelske altsaa staa sin Prøve, men med Skam at sige, kunde vi næsten ikke
forstaa et Ord, men befandt os omtrent som om vi vare dumpede ned fra Skyerne i en fremmed Verden, vi fik vore Kofferter bragt til New Schijs Hotel, til hvis Indehaverske en flink
ældre Enkefrue vi havde Anbefalings Skrivelse fra Hr Thomsen.
Efter Aftale med Maskinmesteren paa Damskibet en Jyde fra Silkeborg egnen, tog vi i Forening med Sporvognen op til den ca. ½ Miil fra Lejth beliggende naturskjønne Edinburgh
Skotlands Hovedstad og Stolthed, og morede os til med at besee Byen om Aftenen ligesom vi
ogsaa næste Dag var en tuur oppe i Edinburgh om denne By agter jeg senere at skrive hvad
jeg særlig har havt Interesse af at see.
Allerede første Aften paa Hotellet i Lejth saa vi en Højskotte i national Dragt udenfor paa
Gaden give Musik nummer paa Sækkepibe, ligesom vi saae meget tarvelig klædte Gadesangerske gaae omkring og synge.
I Lejth vare vi den anden Aften til selskab hos en mægler Kragh
27.
en Sønderjyde til hvem Hr Thomsen havde sendt os med Brev og Anbefaling, en del Danskere vare der tilstede og vi tilbragte en behagelig Aften.
Om Fredag morgen betalte vi vore Regninger paa Hotellet og fik vor Bagage bragt til Banegaarden og Hr Kragh var os behjælpelig med at faae løst Billetter til Frivickken imellem
Skotland Forfær Schire, vi kom med Banen til Qveens Færge, derfra med Dampfærge over til
Bumtisland paa nordre Firth Siden, kjørte saa med Banen Nord igennem Fife Schire passerede Tay Fjorden ved Braathy Færge med Dampfærge og kom atter med Banen nord igjennem
Forfær Schuer passerede Søstaden Arbraath og naaede mit paa Eftermidagen Freuckken Station hvor vi blev modtagen af vor Landsmand Hr Lange en Kjøbmandsøn fra Frederikssund
som havde opholdt sig et Aarstid paa Balshan Farm hvor Pedersen og jeg nu skulde til, vi fik
os selvfølgelig et Velkomstbæger Porter paa Hotellet, lejede en Karre til at kjøre vor Tøj til
Balshan og marserede saa de ¾ danske Miil til Gaarden, udenfor Gaarden hilste vi paa vor
nye Principal Hr Forpagter W Gaadlet som da kjørte ud.
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Her paa Balshan Farm skulde Pedersen og jeg blive som Landvæsenselever et Aar medens
Gyllich Dagen efter rejste til Gaarden East Mains af Rossi ved Mantrase hvor han skulde opholde sig.
Balshan var paa 540 Skotsk Aeker (a ca. 13000 Alen) og var den største og beste drevne
Gaard i Grevskabet i Kinnaird og ejedes af Lord Rossi paa Kinnaird Slot. Paa Gaarden skulde
vi arbejde paa egen Kost til dels i Roemarken sammen med 6 a 8 Piger og Koner, Dagløn 1
Sc dog i Høsttiden 2½ Sc og vi betalte for Kost, Logi, Lys, Brændsel og Vadsk ca. 10 Sc om
Ugen. Paa Gaarden arbejdede alle selv Karlene paa egen Kost, men fik daglig leveret sødmælk og maanedlig et vist Maal Havremel og Gryn.
De ugifte Karle paa Gaarden havde et godt Bopæl ved Gaarden med hver sit Soveværelse og
en større Samlingstue med aaben Kamin hvor de lavede deres Mad og som gjorde det af som
Kakkelovn, ligeledes et lille Vadskehus med Springvand. Karlenes Kost bestod mest af Havregrød, Havervelling og Mælk, Arbejderfamilierne boede i gode hykkelige Huse nær ved
Gaarden.
Pedersen og jeg boede hver for sig i Begyndelsen, men da jeg ikke var tilfreds med min gl
nærige Værtinde, saa flyttede jeg sammen med Pedersen og vi boede hos Smeden havde et
hyggeligt Værelse og fik efter Forholdene en ordentlig kost,
28.
som for Morgen og Aftens Vedkommende bestod af The og Smørrebrød. Af Kjødspiser
smagte vi næsten ikke andet en Kaninkjød, Kaninerne boede i Mængde i en lille Skov paa en
Klippebanke nær Gaarden og trivedes fortrinlig i de store Romarker, her i Danmark burde
Kaninerne absolut færdes i Frihed og vilde paa Grund af deres Yngelsomhed betale sig godt.
Arbejdstiden fra 6 til 11 og 1 til 6 Skotlænderne af Arbejdsklassen er vistnok lit højere en
Danskerne, dygtiger, fredelige og flinke Arbejdere. Arbejdet lededes af en gift Forvalter ældre. Forpagteren en Enkemand paa 59 Aar blev Juledag gift med en ung Dame af Familien
hvis Opdragelse han havde bekostet hun var 25 Aar, han boede paa en meget smuk Villa med
smuk Parkanlæg bagved, Avlsbygningerne vare sammenbyggede i en stor Firkant og atter
indvendig indelt i mindre Gaarde.
Kræaturene 12 Køer paa Stald ca. 118 Fedekræaturer blev om Vinteren fedede løsgaaende i
aabne Gaarde hvor de kunde gaa i Hus og æde. Paa Gaarden holdtes ligeledes 10 a 1300 Faar
af bedste Lejihester rase som aldrig kom i Hus og blev følgelig kun klippede en Gang om
Aaret i Forsommeren de gav en meget stor Indtægt, der Holtes 15 svære Arbejdsheste og derforuden havde Forpagteren nogle Kjøre og Rideheste.
Paa Gaarden var et stort fastmuret Tærskeværk som drev andre Maskiner. Springvand fandtes
flere Steder paa Marken og mange Steder i Gaarden. Vogene være alle indhegnede dels med
Stengjærder levende Hegn og høje Trær som gav god Læ for Kræaturer og Faar. Avlsdriften
som var fortrinlig med Rodfrugtdyrkning, Kræatur og Faare fedning i stor Stil, samt Brugen
af de fleste nyopfundne Maskiner og Avlsredskaber agter jeg ikke at skrive videre om i denne
Skildring.
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Det Skotske Folk er meget religiøst og holder Søndagen strengt hellig, men ingen af vore
andre Helligdage Juul Paaske m.v. de ere Protestanter efter Calvins Lære, dog navnlig i Højlandene ere mange Katolikker. Vi Danske kunde jo i Begyndelsen ikke forstaa Præstene og
gik ikke i Kirke, men for drev Søndagen som vi best kunde, men en Søndag sad vi i ald
Uskyldighed og spillede Kort, hvilket vor Værtinde kom og saa, og strags blev vi for hele
Gaarden og Omegnen stemplede som nogle ugudelige Kroppe, men denne Skamplet fik vi
dog hurtig vadsket af os, vi havde været så forsigtige at tage Holbergs Komedier med fra
Danmark
29.
og dem sad vi saa og læste højt i en Søndag medens Folk strømmede til Kirke, vor flinke unge Vært Smeden kom i det samme ind til os, muligt for at see om vi atter spillede Kort, men
ved Synet af den store Bog som laae opslaaet foran os paa Bordet, blev han synlig glad og paa
hans Spørgsmaal fortalte vi med megen Alvor at det var vor Danske Bibel, hvoraf han jo ikke
kunde forstaa et Bogstav (Gotisk) langt mindre Ord, men kunde see at det var mange Bøger
og Kapitler, Ja saa fik han strags andre Tanker om os, og det blev hurtig bekjendt for Befolkningen at vi to haabefuld Udlændinger dog vare gode Kristne som ogsaa læste i Biblen om
Søndagen, vi kjøbte i øvrigt strags smaastilede engelske Lommebibler med de almindelige
Kirkesalmer i som vi flittig læste i, og det varede ikke længe før vi blev flittige Kirkegængere
til de to brave Præster i den Skotske Frikirke, nemlig Rev Wilson i Frewikken og Rev
Masterton i Invarkiller, som vi ogsa ofte til andre Tider besøgte sistenævnte har i mange Aar
taget sig med faderlig Velvillie af de mange unge Dansker som kom til Egnen, han havde et
hyggeligt Hjem og Familie kreds og vi besøgte dem ofte. Pastor Wilson var ældre og ugift.
Her vil jeg gjengive et af mig opbevaret lille Indvitation til The hos Pastor Masterton.
Inverkeilor Monday
My dear Sir.
Could you and Mr Pederson come hier on Thursdag night to tea with us at 6 A clock you will
have moonlight, we shall be happy if you can come.
Jrs very truly
W? Masterton.
En Søndag 5te August lejede vi Pedersen Gyllich og jeg et Kjøretøj, som kjørte os fra
Manthose og ca 2½ Miil Danske op i Nordvestlig Retning imellem Bjergene til Loch Læke
søen et meget smukt Sted imellem Højlandets Bjerge og Klipper og med et temlig stor Vandfald, paa den sydlige Side af søen hævede sig mægtige stejle Klipper og paa den nordre Side
var et Bjerg som vi besteg, Opgangen var jo paa den sydlige Side af Bjerget, var varmt og
varede 40 Minutter, Toppen af Bjerget var over vejende hvid Granit med tørvagtige Huuller
imellem, vi kunde herfra see langt over snebedækkede Bjerge og Klipper (evig Sne) koldt var
heroppe og medens vi opholdt os her paa Bjergtoppen, drev en stor Regnbyge nede over Søen
og indhyllede hele Dalen i Mørke
30.
og vi havde klart Solskin og Kulde. Vi saa paa Bjerget en Ræv, en Flok Raadyr og en Mængde Agerhøns farved Fugle men større end Agerhøns.
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I Dalen laae en lille grevelig Jagtslot og i Nærheden laae en lille Kirke og Præstegaard, men
ellers tynd befolket. Vejen til dette naturskjønne Sted saa for os Danskere noget halsbrækkende ud, idet vi kjørte ca. 1 Miil i meget stærk Trav med svimlende høje Klipper paa den
ene Side og en dyb brusende Flod over løsrevne Klippeblokke paa den anden Side. Denne
Udflugt i det Skotske Højland var for os Danskere en meget interesant Tuur, paa Hjemtuuren
stod Pedersen og jeg af Vognen paa Halvvejen og spaserede en Gjenvej igjennem en Landkjøbstad Breekken og forbi det smukke Slot Kinnaird liggende mit i en 100 tdr Land stor Dyrehave med en Mængde Vildt blandt andet smaa Shetlandsk Kvæg vilde Heste, Hjorte Raadyr
m.v. alt omgiven med en høj Mur Jerngitterporte og Portnerbolig ved Indkjørslerne.
Under vor første Ophold i Skotland kom vi jevnlig sammen med 2 unge Danskere I Rotbøl
senere Ejer af Børglumkloster og en Præstesøn Bergh fra Sønderjylland vistnok senere gift
med Rotbøl Søster og boende i Sverrig de opholdt dem paa Old Monthose, Rotbøl rejste senere til Mejeriegnene ved Glakau og Bergh rejste Hjem over London og Hamborg, vi coresponderede senere sammen.
Efter Brev vegsling og Anmodning af Etatsraad Jacobsen Falkensteen kjøbte jeg af Forpagter
Goodlet 2 fortrinlige Væddere hvoraf Etatsraaden skulde have den ene og Broder Søren den
anden (ialdfald indtil jeg kom Hjem) Prisen 5£ eller 90 Kr. pr styk og de blev sendt med
Dampskibet Niord fra Lejth til Randers, men blev nægtet Udskibning paa Grund af Kvægpæst i Skotland maatte paa med Skibet tilbage til Lejth og jeg tabte 36 Kr. ved Forretningen,
hvoraf Etatsraaden godtgjorde mig det halve.
Efter det første halve Aars Ophold i Skotland fik vi hver vor Rejsetipendium 299 Kr. udbetalt
af Landhusholdnings Selskabet.
Pedersen og jeg rejste engang i Efteraaret med Banen Vestpaa ind i Landet til Kjøbstaden
Kjerrenure ikke langt fra Perth hvor der afholdtes et større Kræaturmarket markedet kunde
ligne et større vestjydsk Market men Ejendommeligt
31.
var det at der ved alle Indgange var opslaat store Politiplakater med Advarsel mod (the Tick –
Pocket) Lommetyve og vi saa flere Anholdelser, paa Markedet var der ligesom hos os Mængde Beværtningstelte udenom Pladsen men inde paa Pladsen var der enkelte Telte med Bankforretning hvor alle Pengene vegsledes mellem Handelsfolkene, for ikke at give Lommetyvene Oplysning om hos hvem og hvor Pengene gjemtes.
Efter Indhøstningen holdt Forpagteren en smuk og meget fornøjelig Høstgilde for os alle paa
Laden, god Spise og et godt Gulv at danse paa Forpagteren og nogle indbudte Herrer deltog i
Spisningen og Dansen, og et Bord stod hele Tiden med Drikkevare, 4 dygtige Musikanter,
Dansen var medst Skotsk Riel og en mængde vilde Springdanse ledsagede af vilde Hyl baade
af Herrer og Damer. Vi Danskere maatte flere Gange op paa Musiktribunen og synge danske
Sange og høstede derfor megen Bifald.
Tyende forholdet var godt skifte tider 22de Maj og 22de November, og de vare Fridage, da
rejste Folkene til nærmeste Kjøbstad her Arbraath de store Folkemarkeder, vi vare til et af
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disse Markeder og saa den umaadelig Trængsel paa Gaden af Karle og Piger, mer og mindre
berusede hujende og syngende de samme Folk som ellers var udmærkede ædrulige og flinke
Tyender. Lommetyvene havde Travlhed saadanne Dage.
Skotlænderne holder som førhen bemærket ingen hellige Festdage som vi (kun Søndagen)
dog har de fri for Arbejde den 6 Januar som de kalder Skotsk Juul, men nogen Julefest efter
vor kjære Danske Mønster var det rigtig nok ikke. Vi maatte sammen med Karlene og Arbejderne tidlig paa Mogenen i fineste Puds gaae rundt og ønske glædelig Juul hos Forpagterens,
Forvalterens, Forkarlens, Sjeferens, Røgterens, Daglejerens Karlenes og vi Danskeres Hjem
og alle steder fik vi et stort Glas Whischy, da vi Danskere havde faaet de første 4 Glas stukken under Vesten syntes vi at vi kunde være bekjendt at trække os tilbage til Privatlivet, for
om Eftermidagen at modtage det glade Selskab ogsaa paa vores Bopæl, de brave ellers ædrulige Skotter holdt tappert ud paa en Mand nær som faldt paa Valplasen og maatte bæres ind
til Konen, de vare iøvrigt alle inderlig glade og fredsommelige.
Efter at Aars ophold rejste vi fra Bolehan den 5te Marts 1867. Med følgende Anbefaling til
mig
Bolehan Marts 1867.
Jeg bevidner herved at Christen Bathum fra Danmark har opholdt sig i de siste 12 Maaneder
32.
for at erhverve sig Kjendskab til det praktiske Agerbrug saaledes som det drives her i Egnen
at han i denne Tid regelmæssig har arbejdet med her paa Gaarden og taget deel i alle de daglige paa Gaarden forefaldne Arbejder og at han har erhvervet Kjendskab til alle disse Arbejder og erhvervet sig Færdighed i mange af dem.
Under sit Ophold her har han opført sig i alle Maader vel og forlader mig ledsaget af de bedste Ønsker om Held og Lykke for ham paa hans fremtidigen løbebane.
Oversættelsens rigtighed
I overenstemmelse med
Originalen bevidnes af
Edv Thomsen 12/6 67

Wm Goodlet
farmer Bolshan
Forfær shire Skodland

Vi rejste altsaa fra Bolshan 5te Marts 1867 til Lejth og om Torsdagen den 7de skulde Dampskibet Snawdoun afgaa fra Granton til Kjøbenhavn, men paa Grund af Snestorm forlod vi
først Skotland om Mandag morgen. I mellemtiden havde vi altsaa god lejlighed til at bese
Lejth og Edinburgh, vi indlogerede os denne Gang paa Foregen Sehishotel.
Gyllich forblev i Skotland noget længere.
Paa Dampskibet hvor vi blev indskreven om Torsdagen traf vi sammen med vor Landsmand
Hr Jacob La Cour fra Skjærsø som havde været ovre at sælge Stude. Vi tre Danskere fordrev
altsaa Ventetiden i flere Dage paa bedste Maade, navnlig med at see saa meget som muligt af
Skotlands skjønne Hovedstad.
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Edinburgh som jo ligger meget højt paa Bjerge og Klipper ca. ½ d Miil syd for Leith skal
være en af Verdens skjønneste Byer det første som vækker Fremmedes Opmærksomhed er
Fæstningen som ligger paa en Skiffer klippe omtrent mit i Byen og hvor til fører en mægtig
Vindebro, vi fik Tilladelse til at komme op i Fæstningen og blev med stor Imødekommenhed
vist omkring, vi saa i et større rigt udstyret Værelse hvor alt var beklædt med rød Silkefløjl
den Skotske Kongekrone, Septer, Rigsæble og hvad det alt heder, og vi vare inde i det Værelse hvor Dronning Maria Stuart havde siddet fangen og havde født et barn, hvormed hun var
flygtet ved at blive firet ned fra vinduet i et Tov over den svimlende høje Klippemur paa den
sydøstlige Side af Fæstningen.
I den gamle Kongeborg Holyrood i den lavere østlige side af byen
33.
vare vi ligeledes og saa blandt meget andet Maria Stuart soveværelse og Seng m.m. og i Nærheden af samme paavistes det Sted hvor det bekjendte Mord blev begaaet synlig ved en mørk
rødlig Plet paa Gulvet (altid fugtig ?? blev os fortalt) vi vare oppe paa den store Calton Hul
med de mange Monumenter blandt andre Nilsons Monumentet ligt et af vore Fyrtaane, vi
vare oppe paa Toppen af samme hvor jeg ridsede Bathum Danmark paa den østlige Side af
den store runde Kugle top.
Over det medste af Edinburgh sees det mægtige Slot Monument. Banestationen ligger omtrent mit i Byen meget lavt og Togene kjører i minst ¼ Miils. Tunnel for at kom ind til Stationen, vi vare en Dag med Toget fra Lejth op til Edinburgh inde klemt imellem Fiskerkjællinger og deres Kurve, Lyset brændte altid i disse Toge som kjører i Tunnel minst ¼ Miil og
under det halve af Edinburgh.
I Edinburgh vare mange Militære og blandt andre et Regiment højlandske Soldater af Gardenhøjde med Bjørnskindshue og National Dragt, kort Trøje skotsktærnet kort Skjørt ingen
Benklæder hvide Strømper med lange Kvaster paa Siden af Lægene og Spændesko.
Mange af Gaderne bestaar af en Uendelighed af Trappetrin og Husene vare meget høje 12 a
14 Etager og ofte bygget op ad Klippesiderne. Vi saa flere Museer, Malerisamlinger, Kirker,
for ikke at forglemme Reformatoren John Knoks Huus. En af de Aftener vi vare i Edinburgh
var vi i Nationalteatret, men deres Spil syntes vi var temlig ubetydelig, samme Nat logerede
vi paa et 1st Klasse Hotel i Edinburgh meget flot men grim dyrt.
Hjem til Danmark.
Mandag morgen 11te Marts 1867 sagde vi Skotland Farvel og tog atter med Dampskibet
Snowdon fra Grantan havn til Kjøbenhavn, det havde i flere Dage været Snestorm og Nordsøen var i meget stærk Oprør, saasnart vi vare komme ud af Firth af Fortfjorden var jeg søsyg
og jeg laa i Køjen med Opkastning i omtrent 2 Døgn, Pedersen var ogsaa daarlig, La Cour
kunde bedre taale Søen, 3die Dags Morgen tidlig kom Opvarteren ned til os og fortalte at nu
kunde vi see Norge, saa kom vi hurtig op paa Dækket og saae i klar smuk Vejr Solen staae op
over den blanke Havflade, Norge kunde vi see hele Dagen, men ikke Jylland vi vare paa
Dækket hele Dagen til seent Aften men fik ikke Skagens Fyr at see, og næste morgen vi kom
paa dækket
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34.
vare vi langt nede i Kattegat og Torsdag aften den 14de Kl 6 steg ved Toldboden iland ikke en
gammel Matros men 2 eller 3 unge glade Danskere Ja vi vare glade over igjen at høre vort
danske Sprog og betræde vort kjære Hjemland, Billetten til Kjøbenhavn havde vi løst i Skotland, men derforuden var min Regning paa Dampskibet 36 Kr det var rædsom Optrækkeri, vi
havde jo været søsyge den halve Overfart, jeg havde ca. 45 Øre i Lommen da jeg havde betalt
og Pedersen havde endnu mindre, men vi søgte op til vor gl Vært paa Garvergaarden, der
laante vi lit Penge og kom i Vesterbroes Teater samme Aften. Dagen efter aflagde vi Visit
hos Hr Edv Thomsen og modtog af ham Penge ca. 50 Kr hver som vi havde deponeret ved
vor Afreise.
Efter Hr Edv Thomsens Anvisning begav jeg mig til Hr Grev Bernstofs Bopæl i Bredgade for
hos ham at søge Plads som Ladefoged paa hans Gaard Kattrup ved Slagelse, nu var jeg ikke
særlig glad ved at skulde tage en Ladefogedplads efter at jeg havde offeret saa mange Aar og
Penge paa min Uddannelse og med de bedste Anbefalinger fra alle mine Principaler, men jeg
havde fra Barndommen af ikke havt nogen Hjem og maatte altsaa have en Plads, og saa viste
jeg at Kattrup var en meget stor Gaard, og naar Grev Bernstorf som jeg bestemt haabede
maatte ligne Bestefaderen den min delværdige Patriot og danske Bondestands Velgjører Grev
A. P. Bernstorf saa haabede jeg at jeg ved Flid og Dygtighed nok skulde faae Greven til at
interesere sig for min Fremtid.
Altsaa melte jeg mig hos Hr Greven ja det var første Gang jeg skulde tale med en priveligeret
Adelsmand, af upriveligeret Adelsmænd har jeg heldigvis Bekjendtskab med en Mængde.
Greven som var en stærkbygget Mand paa Middelhøjde med stort Overskjæg, tiltalte mig
strags med Du, og saa paa mig med temlig Ringeagt fordi jeg efter hans Ytring var ½ alen for
lille og ikke saae raae og glubsk nok ud til at kunde klare Ærterne med Karlene som han sagde, jeg syntes nu ikke om denne Hr Greve men jeg fæstede mig dog til ham som Ladefoged
for et Aar for Begyndelsesløn 200 Kr tiltrædelse 1te Maj. Til Sikkerhed for at jeg ikke undslog
mig for Pladsen beholdt Greven min Skudsmaalsbog.
Den 16de Marts tog jeg Afsked med Pedersen og rejste til Falkensteen og hilste paa Etatsraadens og Bekjentere den 20de rejste jeg over Slagelse Korsør og med Dampskibet Freja til
Aarhus
35.
og da der var Tog stansning tog jeg om Natten med aaben Postvogn til Randers, en gyselig
Frysetuur, i Spørring Kro hvor vi bedede om Natten kunde jeg knap staa paa Benene for Kulde, til Randers kom vi om Natten Kl 3 og jeg fik Logi paa Hotel Cimbria (nu Dagmar). Den
22de lejede jeg sammen med nogle andre en Vogn til Gjerlev Kro hvorfra jeg vadede i Sne til
Binderup hvor jeg besøgte Just Bach som en kort Tid havde lært Landvæsen sammen med
mig paa Falkensteen, hos ham og hans flinke Familie i Bjerre og Udbyneder blev jeg til 30te
Marts, da jeg rejste over Randers Skive, Glyngøre, Nykjøbing, Vilsund, Thisted.
I Thy opholdt jeg mig hos mine Brødre og gode Venner i April Maaned og rejste saa med
Dampskib fra Thisted til Kjøbenhavn, fra Aalborg sejlede vi med en gl Damper Aurora Lørdag Efm Kl 4¼ og kom først til Kjøbenhavn Mandag Eft Kl 1 det var den haardeste Sørejse
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jeg har været paa, af ca. 60 Fedestude var med fra Jylland vor 15 Døde da vi naaede Kjøbenhavn og levende og døde Dyr laae paa Dækket og flød i Blod, Skibsfolkene troede fuldt og
fast ikke at vi vilde naaet Kjøbenhavn.
Fra Kjøbenhavn tog jeg 1ste Maj med Banen til Slagelse og med Postvogn til Løve Kro hvor
jeg blev afhentet af en Vogn fra Kattrup, vi kom til Kattrup i Middagsstunden og da Karlene i
Stalden saa at jeg stod af Vognen oppe i Gaarden glædede de sover at jeg ikke var større end
at de nok kunde slaae Hovedet ned i Maven paa mig, jeg gik saa op og meldte mig hos Greven hvor jeg saa min anden Overordnede Forvalter Schou.
Kattrup.
At Pladsen paa Kattrup var daarlig det fik jeg desværre først at vide efter at jeg var bleven
fæstet men jeg var bestemt paa at tiltræde Pladsen gjøre min Pligt og tjene Tiden ud komme
hvad der vilde.
Altsaa Præsentationen, God Dag, jeg melder mig til Tjeneste Hr Greve, hvad heder Du ?
Bathum. Jeg spørger om Dit Fornavn. Christen. Du bliver kaldt Christen her paa Gaarden og
nu kan du gaae ned i Gaarden og finde Dit Værelse, saa skal jeg strags komme ned og sige
Dig Besked, jeg gik altsaa ned i Gaarden og fandt mit Værelse et meget tarveligt Værelse
med Indgang op af en gl Steentrappe forbi Folkestuen og igjennem et Vadskehus, min Formand i Pladsen en stor stærk Gaardmandsøn var ved at pakke sammen, saa kom Greven Fy
for Fanden hvor her er beskidt, kan Du nu snart faae pakket sammen og komme af sted, Du
Christen kan følge med mig,
36.
jeg havde en god Spanskrør stok i Haanden da jeg viste at jeg skulde være bevæbnet det paa
Pladsen, men saa snart Greven saa denne Stok sagde han til mig, Ja jeg vil ikke see Dig i
Gaarden eller paa Marken uden Stok, men jeg vil F.G.mig heller ikke see Dig med saadan en
Pjalt Stok som denne, Nej Du maa strags kjøbe Dig en tyk Egestok, saa Du kan slaae Karlene
I bunden med første Slag, thi min Karle skal have over Nakken det ere de vant til. Jeg maate
altsaa have Bud til Kalundborg efter en af de tykkeste Egestokke Greven travede altsaa med
mig omkring i Gaarden og gav mig saa mange leveregler saa det var en Lyst og fremforalt
maatte jeg træde med megen Strænghed overfor Folkene, Prygl vare de vante til og Prygel
skulde de have det var en absolut Livsbetingelse.
Kattrup som er beliggende i Sæby Sogn ca. ½ Miil Øst for Thisø i en meget smuk Egn, er en
meget stor men var dengang langtfra nogen smuk Herregaard, Avlsbygningerne vare meget
store og ret gode, Hovedbygningen eller Borggaarden gl uanselig Areal 800 tdr Land Ager 100
tdr
eng 300 tdr Land skov og meget Fæstegods, Gaarden ligger højt Agerjorden bakkede Lerjorder, Besætningen 170 Køer 36 fortrinlige Arbedsheste og derfor uden havde Greven 10
Heste til eget Brug, Mejeriet var forpagtet ud til en temlig fordrukken Mejeriforpagter
Kyrstejn som ogsaa havde Folkene paa kost deriblandt ogsaa min Ringhed.
Forvalter Schou som vel var ca. 55 Aar var efter Sigende et gl Arvestykke fra Grevens Svigerfader Kammerherre Mylius Tid, han boede paa en lille Fæstegaard i Kattrups Nærhed
havde en svag Hustru og 2 vogsne Børn en Søn og en Datter, Schou havde tidligere været
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Skovfoged og Reserveforvalter naar Greven jog en Forvalter paa Porten nu havde han i en
Aarrække beholdt Stillingen som Forvalter og Grevens underdanige slave han var ved gl
Øvelse i den Grevelige Tjeneste en Mester til at slaa med en Stok.
Folkeholdet var 14 Karle 6 Drenge 30 Daglejere og Kvinder 1 Hjulmand en Smed og Svend
og Mejeriforpagteren havde 1 Bødker, 1 Mejerske, 1 Karl 10 Mejeripiger. Greven havde en
Kudsk, 1 Rideknægt, 1 Gartner, 1 Dreng en del kvindelig Tyende samt Tjener og Skytte.
Jeg havde den underordnede Komando over de ca. 50 Personer som hørte til Avlsdriften og
deri havde jeg ogsaa nok for min Part, jeg skulde drive dem ud af Sengene om Morgenen
37.
paasee Staldtjenesten udkommandere dem om Morgenen og Eftermidagen og gaae som Hyrde over dem i Gaard og Mark.
Greven var født Adelsmand men ædle Tanker og Begreber saa vi ikke meget til og som Herren er følger ham Svende, jeg har heldigvis ikke paa nogen Gaard før eller senere seet megen
Lastefuldhed (lige fra den højeste til den laveste) gaae i Svang som her, Utugt, Drukkenskab,
Snyderi, Tyveri, Banden og Slagsmaal hørte til Dagens Orden og jeg takker Gud for at havde
gaaet saa god en Skole igjennem, at jeg strags kunde føle Væmmelse for det Liv der førtes.
Det var værst for mig at faae Hus paa Tiden om Aftenen, læse altid kan ogsaa blive kjedelig,
ryge Tobak havde jeg indtil nu næsten ikke brugt, men saa paa en Kalundborg Tuur kjøbte jeg
2 lange Piber, 1£ Tobak og en Harmonika, jeg røg herefter Tobak paa Værelset saa det stod i
en blaa Taage men Musikken havde jeg ingen Ro paa mig til at lære og jeg solgte Spilledaasen næste Aar.
Hvad der særlig bidrog til at jeg kunde udholde Tilværelsen paa Kattrup var at jeg havde en
Fætter Chr. Mikkelsen som var lærer i Løgtved Skole i Kattrup Nærhed, jeg havde ikke seet
min Fætter siden han gik paa Snedsted Seminarium og jeg var en Dreng paa 5-6 Aar, men jeg
viste fra Thy at han var Lærer i Kattrup Nærhed, altsaa en af de første Søndage jeg var paa
Kattrup bad jeg Hr Greven om Tilladelse til at besøge min Fætter Læreren, Greven havde nær
faaet et Tilfælde da han hørte at Christen Ladefoged virkelig havde Slægtninge og da saadan
slægtning som Greven paa sin Maade dog havde nogen Agtelse for, Tilladelsen fik jeg men
med udtrykkelig Paalæg om at møde paa Alarmpladsen igjen senest Kl 8½ Aft. og jeg spaserede saa den ca halve Miil til Løgtved skole, spurgte efter og fik Læreren i tale og Præsentationen foregik omtrent som følger maa jeg spørge er de Lærer Mikkelsen. Ja det er jeg ja saa er
jeg deres Fætter er du virkelig hvad er Dit Navn. Ja paa Kattrup kalder de mig Christen Ladefoged, men mit virkelige Navn er Christen Bathum, saa Du er altsaa en Søn af Christen
Bathum og Tante Margaretha, men jeg syntes Du talte om Kattrup, Ja der er jeg Ladefoged,
Chr Mikkelsen mønstrede mig med Øjnene, Ja du behøver ikke at glou saa stærk paa mig, for
jeg er god nok og jeg
38.
kan ikke gjøre for at de andre ere Skidt, godt ord igjen Christen Bathum Du har jo rigtig nok
kun liden Lighed med Kattrupperne endnu men hvordan i Verden har Du faaet en saadan
Plads har Du været straffet før? Hvad denne Ordvegsling kunde have udartet til er ikke godt
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at sige, men nu kom min Fætters Hustru min ny Cousine ind i stuen og presenteret blev jeg og
af dem begge godkjendt som Fætter, trods dette at jeg var dømt til et Aar paa Kattrup.
Den brave lærefamilie havde et smukt og lykkelig Hjem hvor de opdrog deres Børn til at blive flinke og dygtige Mennesker der senere kun har forvoldet dem Glæde, for mig var det en
meget stor Gode, at jeg det Aar var paa Kattrup kunde tilbringe mangen Aften i deres kjære
Hjem og siden har vi ofte vegslet Breve.
Om efteraaret 1867 var jeg atter til Sesion i Slagelse og blev da som 25 Aaring udskreven til
Indfanterist, men da jeg strags der efter fik Tilbud om en bedre Forvalterplads lod jeg ved
Stillings commisionær Eriksen i Kjøbenhavn stille for mig til Soldat en Kjøbenhavner August
Julius Leopol Nielsen idet vi byttede Vilkaar for Byttesum 650 Kr og Omkostninger 32 Kr
jeg har altsaa ikke været Soldat men staaet i forstærkning i 16 aar uden indkaldelse.
Min fhv. Principal Propritær Jørgensen paa Cathrinedal havde anbefalet mig til sin Broder
Propritær Jørgensen Særslevgaard som efter Svigerfaderes Død havde kjøbt Egebjerggaard
ved Nykjøbing og jeg blev fædstet som Forvalter og Bestyrer paa Egebjerggaard, vel at mærke naar jeg havde udstaaet det Aar paa Kattrup.
Hvordan Livet for øvrigt gik og kunde gaae paa Kattrup finder jeg ikke videre Værd at skrive
om, jeg gjorde min Pligt og blev mer og mer respekteret af Greven, Forvalter Schou og mange af de raa Folk respekterede mig fordi jeg udviste mere Menneskelighed end de vare vant
til, men den som satte højeste Pris paa mig var ganske sikker Forvalterens Datter Frøken Ana
Schou hun var et temlig kraftig Pigebarn rød som en Rose, med et blødt Hjerte, hun blev rasende forelsket i mig og bombarderede mig med Kjærlighedsbreve, først anonymt i en Venindes Navn, men senere med Navns Underskrift hun skildrede mig sine Elskovs Kvaler, og
kunde meget vanskelig tænke sig at leve Livet her i denne skjønne Verden uden netop ved
min Side,
39.
men da Kjærligheden ikke var gjensidig bleve Brevene ikke besvarede, men altid vist til min
Fætter og vi morede os noget over den Slags ualmindelig Læsning.
Forinden jeg rejste fra Kattrup var jeg efter Indbydelse af Hr Jørgensen paa Cathrinedal en
Dag i Paaske hvor jeg blev kjærlig modtaget af alle og talte med min ny Principal som var der
i Besøg.
Medens jeg var paa Kattrup modtog jeg mit Lærebrev fra Landhusholdnings Selskabet saalydende.
Lærebrev.
Det Kongelige Danske
Landhusholdnings Selskab
Giver herved tilkjende at Christen Christensen Bathum af Skjoldborg i Thisted Amt har fra 1st
Maj 1863 til 1st Maj 1866 ved Selskabets Foranstaltning været anbragt i Tjeneste hos dygtige
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Landmænd for at øves i de Arbejder som forefalder i Avlsbruget og i det Hele taget gjøre sig
bekjendt med et godt Jordbrug, Husdyrenes tilbørlige Røgt og Pleje og de bedere Ager dyrkningsredskaber.
Da han i sin Læretid har erhvervet sig fordelagtig Vidnesbyrd af de Landmænd i hvis Tjeneste han har været, saa meddeles ham herved Selskabets Anbefaling.
Kjøbenhavn den 1ste Maj 1866
Drewsen

Etestarf B. S. Jørgensen
Hald

Saa endelig oprand 1ste Maj 1868 og jeg havde let ved at sige Kattrup Farvel, efter at jeg Aftenen før havde taget Afsked med mine kjære Slægtninge i Løgtved, Forvalter Schou klappede mig paa Skuldrene og var meget rørt, hvad der morede mig storartet,og det var nemlig saa
uvant. Grev Bernstorf var gnaven fordi jeg ikke længere vilde blive i den gode Plads, hvor
han selvfølgelig vilde have forhøjet Lønnen betydelig, men han gav mig dog en anbefaling
saalydende.
40.
Christen Christensen Bathum har tjent mig som Ladefoged et Aar til Datum han forlader min
Tjeneste, da der er tilbudt ham en mere selvstændig og højere lønnet Stilling. For øvrigt kan
jeg give det Vidnesbyrd, at han har tjent mig med Troskab og Flid, samt i alle Henseender
opført sig til min Tilfredshed.
Kattrup 1 Maj 1868
Gr Bernstorf
med Segl
Egebjerggaard
Altsaa 1ste Maj 1868 om Middagen blev jeg afhendtet paa Kattrup af Kusken fra Gærslevgaard som ligger ca. 2 Miil Nord for Kattrup. Paa Gærslevgaard bedede vi lit og kjørte der
efter til Egebjerggaard som er beliggende ca. 4 Miil Nordøst derfra og ca. 1 miil Syd for Nykjøbing, hvor vi ankom i Aftenstunden og hvor jeg blev modtagen af min ny Principal Hr Jørgensen der i Andledning af Skifte dagen var paa Gaarden.
Paa Egebjerggaard begyndte nu en ny og bedre Tid for mig, min Stilling var bleven ganske
anderledes sælvstændig og ansvarsfuld, og jeg nød i alle Henseender en hensynsfuldere Behandling. Odsherred og navnlig Østsiden hvor Egebjerggaarden ligger var meget smuk og
omgives af Isefjorden og Lammefjorden. Befolkningen var dengang for Størstedelen
velstaaende, flinke og livlige, boende i smukke Landsbyer og propre hyggelige Hjem.
Egebjerggaard var en gl Avlsgaard med gl Bindingsværk Huse, Marken var fra gl Tid indelt i
11 Vange med store Jord og Stengjærder imellem Vangene, og det var en reen Fryd for mig at
faae frie Hænder til at sætte denne Mark i Kultur, alle Stengjærdene kjørte vi Hjem til Gaarden og byggede deraf en stor Kampsteenslade denne Sommer. I det Aar jeg bestyrede
Egebjerggaard sløjfede vi alle Mellemhegnene, vi brugte dem til at fylde de mange Vandhul33

ler og Mosehuller med, jeg anlagde Marken i 8te Vange og drajnede de sure Steder i Brakmarken og flere Steder.
Gaardens Areal var 168tdr Land og derforuden havde vi Præstegaarden 34tdr Land i Forpagtning. Besætningen var 8 Heste 60 Køer. Folkeholdet foruden mig 1 Husbestyrerinde 1 sveitserpige, 3 Piger, 1 Røgter, 4 Karle, 4 faste Daglejere og nogle Grøftegravere og Høstfolk til
de Tider hvor vi havde Brug for dem
41.
og det var gjennemgaaende meget flinke og dygtige Folk.
Hr Jørgensen kom i Reglen til Gaarden et par Dage hver anden Uge, han var en Mand som
man baade kunde see og høre i Forstand, hans almindelige Vægt var 17 L eller 272 £ han var
en driftig Mand, som gjerne vilde være human overfor hans Undergivne, men hans mistænksomme og heftige Sind ødelagde ofte hans gode Hensigter og det led han vist selv mest under.
For mig staar den Tid som en lys og lykkelig Tid, jeg havde en travl og smuk Virksomhed og
jeg var velseet overalt hos Egnens flinke Beboere.
Egebjerg Kirke som ligger op til Præstegaarden paa en høj Bakke ligger i Nærheden af
Egebjerggaard og jeg kom meget ofte eller stadig i den smukke Kirke for at høre den ualmindelig begavede og flinke Pastor Wulf, i hvis venlige og muntre Hjem jeg ofte kom.
Af alle de brave Familier som jeg i dette Aar gjorde Bekjendtskab med, maa jeg af flere
Grunde særlig dvæle ved vor nære Nabo Mølleejer T Hansen Egebjerg Mølle hvor vi fik malet og bagt. Egebjerg mølle laae paa den nordre Side af Egebjerggaards Mark, derimod laae
Møllegaarden noget Norden for ved Nykjøbingvejen, men T Hansen ejede derforuden en
Gaard Søgaard kaldet, som laae ved den øster Side af Egebjerggaards Mark og Hansen og jeg
var saaledes Naboer paa 2 Sider og traf daglig sammen.
Paa Egebjerggaard blev jeg dog kun et Aar, da jeg ved Nytaars tid allerede blev fæstet som
Forvalter af Hr Godsejer Holm til Ellinge og Klintesø ved Nykjøbing hvilken Plads jeg tiltraadte 1 Maj Hr Jørgensen gav mig følgende Anbefaling.
Forvalter Bathum har tjent mig som Avlsforvalter et Aar til Datum og kan jeg ikke andet end
paa det bedste anbefale ham, og er han baade dygtig med at fremme Arbejdet og sørger for
det bliver udført med orden, og har en god Maade at behandle Folkene, at de baade bestiller
meget og at han tillige er afholdt af dem. Grunden til at han forlader min Tjeneste er fordi han
faaer en højere Løn paa Ellinge og at jeg muligt om et Aar til have min Søn til Egebjerg og
derfor valgte han denne Plads hvor han muligt kan vente at blive noget længere.
Egebjerggaard 1 Maj 1869.
C Jørgensen
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42.
Paa Egebjerggaard og omegn efterlod jeg kun gode Venner, men de bedste Venner efterlod
jeg dog i Egebjerg Mølle og dem vil jeg senere komme til at meddele noget mere om. Den 1ste
Maj 1869 blev jeg af Kudsken fra Ellinge afhendtet paa Egebjerggaard.
Ellinge.
Ellinge er en større Herregaard beliggende ca. 1 Miil S. V. fra Nykjøbing i Højby Sogn med
areal paa 650tdr Land hvor af 550tdr Ager Resten Eng og Kjærjorder, Agerjorden flade noget
lettere Jorder, i stærk Kaft. Besætningen 200 fortrinlige røde Nordslesvigske Malkekør, en
del Tyre, et stort Svinehold, nogle Faar. 9 Spænd fortrinlige Arbejdsheste, 4 Kjøreheste og
nogle Rideheste hvor af jeg havde een til min Raadighed.
Den udvendige Arbejdskraft var 9 Karle, 25 a 30 Daglejere, nogle Drenge og en del Fruentimmere navnlig i Romarken og Høsten. En gift Mejeribestyrer 1 Elev og 10 Malkepiger en
Gartner og en Kudsk.
Til Ellinge var 28 Fæste og Lejesteder og Huse hvori ogsaa Arbejderne boede.
Dernæst hørte til Ellinge Klintsø ogsaa i Højby Sogn ca. 1 Miil fra Ellinge en udtøret Sø paa
458tdr Land som Godsejeren havde kjøbt et halvt Aarstid før min Ankomst (for priis 234.000
Kr).
Godsejeren og Familie nemlig Fruen og 4 Døttere (2 Sønner var ude ved Landvæsenet) og
Governanten vare særdeles brave og venlige Mennesker, der levede et smuk og kristelig Familieliv. Jeg spiste til Middag og Aften hos Familien, som en priselig Skik holtes der Andagt
i Familien hver Helligdagsmorgen Kl 8, Godsejeren læste gjerne en lille Prædiken eller Lignende, Governanten spillede og vi sang gjerne et par Salmer, og derefter spaserede i Reglen
Godsejeren og jeg, Damerne kjørte den godt ¼ Miil til Højby Kirke og hørte enten Sognepræsten Pastor Engel eller Kapelanen Pastor Jensen.
Af indvendig Tyender var der endvidere 1 Syfrøken, 1 Husjomfru, 2 Stuepiger, 1 Kokkepige.
Da jeg var fæstet paa den Maade at jeg skulde staae paa egne Been og til enhver Tid selv lede
Bedriften havde jeg her en smuk og travl Virksomhed og da navnlig i de første 3 a 4 Maaneder da jeg ogsaa daglig maatte ride til Klintesø og paase Arbejdet der, men ved Høstens Tid
kom den ældste Søn Hr Jacob Holm hjem for at bestyre Klintesøen hvor han boede de 6 Arbejds dage
43.
men kom Hjem til Ellinge fra Lørdag aften til Mandag morgen, han var meget flink og vi
tilbragte vores meste Fritid sammen enten Hjemme eller paa Udflugter i Egnen.
Arbejdskraften paa Ellinge saavel de faste Folk som Daglejerne vare gjennemgaaende flinke
og dygtige vant til Orden, med hvem det var en Fornøjelse at arbejde med.
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Klintesø var en meget rentabel Ejendom der indbragte store Summer ved Hø og Halmsalg og
vi avlede ca. 600trd Raps aarlig, som betaltes med 30 Kr pr Tde a 200£. Der byggedes det første Aar en Vindmølle til 16.000 Kr paa en billiger Maade end Dampmøllen at holde Vandet
ude, og Aaret efter blev der bygget 2 Staldlænger a 100 Alen hver, og til Besætning paa
Klintsø blev der indkjøbt 90 Røde Nordslesvigske Køer.
Paa Ellinge fik vi drajnet noget og fik meget forbedret nogle ret gode Kjærjorder ved
Mærgling og Udgrøfning og jeg fik Rodyrkning indført der saaledes at vi fik en hel Vang
65tdr Land med Roer om Aaret, selvfølgelig noget helt nyt der paa Egnen som det jo omtrent
var over hele Landet.
Othilias slægt.
Inden min Afrejse fra Egebjerggaard var jeg allerede hemmelig forlovet med Frøken Cristiane
Othilia Hansen fra Egebjerg Mølle, Forlovelsen blev først offentlig deklareret 4 Juli 1869.
Min kjære Othilia var født i Egebjerg Møllegaard den 24 November 1846 og Datter af Mølleejer og Murmester Hans Jensen og Hustru Dorthea Jensen hvilken siste var Hr Jensens 3die
Hustru. Af børn var der saavit jeg ved i de 2 første Ægteskaber 2 Sønner og 1 Datter, en Søn
C Hansen var Gaardejer og Murmester i Nykjøbing, en Søn Jens Hansen gl Ungkarl Hjemme
hos Broderen i Møllegaarden, og Datteren gift med Gaardejer Lars Larsen Egebjerg Mark.
Othilias Helsødskende vare Anders Hansen nu Ejer af Møllegaarden, Lars Peter Hansen Manufacturhandler i Nykjøbing, Sophie gift med Kjøbmand Bergmann i Ondløse, Marie gift
med Bagermester Lillia i Nykjøbing (Svensk født i Christianstad) Nicoline gift med Gaardejer Christian Pedersen i Hylkerup (hun døde i vinteren 68-69), Amalie død som mindere, og
joo min Othilia. Min svigerfader H Jensen var død før jeg kom til Egnen.
Vor Forlovelsestid som varede omtrent 2 Aar inden vores Bryllup var selvfølgelig en yndig
Tid, vi skrev ugentlig til hverandre, og jeg red jo meget ofte om Søndagen de ca. 1½ Miil til
Egebjerg.
44.
I efteraaret 1869 fik jeg nogle Dage fri og kjørte med Othilia nogle Dage i Besøg hos Fætter
Mikkelsen Løgtved ved Kattrup og Svoger Bergman i Ondløse. Vi kom ligeledes ofte sammen til Selskaber i Nykjøbing, Nykro, Braadegaard, Egebjerggaard, og Othilia blev indviteret
til Bal paa Ellinge sammen med Pastor Vulfs fra Egebjerg.
Nu skjøndt vi begge havde det godt saa længtes vi alligevel efter at faae vor egen Hjem og
Virksomhed, og derfor rejste jeg i November 1870 over til Jylland og kjøbte en Gaard i Rygaarde Nørager Sogn 4 Miil Øst for Randers af en Cand farm Prop J. Achen for Kjøbesum
28.000 Kr. Papirene blev stags skrevne og jeg betalte strags 2.000 Kr omtrent hele min Kapital, og Gaarden skulde fra Datum drives paa min Regning, men Hr Achen som var Enkemand
paa ca. 60 Aar og hans Husholderske Jomfru M. Thun skulde blive paa Gaarden til 1ste Maj
og bestyre Bedriften indtil jeg kunde komme fra Ellinge og selv overtage Bedriften, Folkene
3 Karle, 1 Røgter, 2 Piger, 1 Dreng fæstede jeg.
Hjemrejsen til Ellinge gik fra Randers over Thy hvor jeg besøgte mine Brødre og saa over
Thisted, Aalborg, Kjøbenhavn og Nykjøbing.
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Efter velvillig Overenskomst fik jeg af Godsejeren Tilladelse til at rejse fra Ellinge 1ste Januar
og jeg rejste derfra med nedenstaaende gode Anbefaling og kun gode Minder om en travl og
smuk Virksomhed med en stor Arbejdstyrke af for størstedelen flinke og ordentlige Mennesker. Godsejeren forærede mig et godt Nivelertøj fordi som han sagde jeg havde brugt det saa
godt ved de stor lavt liggende Arealers Kultivering.
Hr C. C. Bathum har været hos mig fra 1 Maj 1869 til Datum og i den Tid opfyldt alle de
Fordringer jeg stiller til en brav og dygtig Avlsforvalter, han forlader sin Plads for at tiltræde
en af ham kjøbt Gaard i Jylland ellers skulde jeg meget gjerne fremdeles have beholdt ham i
min Tjeneste.
Ellinge pr Nykjøbing Sjælland 1 Januar 1871.
J Holm.
Fra Ellinge blev jeg med hele min rørlige ejendele kjørt til Egebjerg Møllegaard hvor jeg
sammen med min Othilia tilbragte nogle Dage omkring hos Familie og gl Venner.
45.
Det blev bestemt at vi i April skulle holde Bryllup, og den 8de Januar sagde jeg min kjære
Othilia og øvrige Familie i Møllegaarden Farvel, min Svoger A. Hansen kjørte mig fra Egebjerg til Ondløse vi kjørte paa Isen over Lammefjorden, hos Svoger Bergmann vare vi til næste Morgen, og da kjørte Bergmann mig til Sorø hvorfra jeg sendte min Koffert til Korsør og
tog selv Billet til Slagelse, spaserede til Falkensteen hvor jeg hilste paa mit gl Herskab Etatsraadens og Bekjentere og Dagen derpaa den 10 Januar tog jeg over Slagelse, Korsør og vilde
med Banen til Randers, men det var jo strænge Vinterdage og da kan der som bekjendt let
komme en Slæde i Vejen det kom der ogsaa for mig i Form af Istransport over Store Belt,
min kjære store Trækofferte som havde fulgt mig i saa mange Aar, endog saa paa Skotlandsturen maatte jeg lade blive i Korsør. Is transport over Store Belt kostede alene 10 Kr og
Rejsen blev saa forsinket at jeg kun naaede Horsens den Aften og først næste Formidag Randers, hvor Hr Achen var kommen Dagen før at hente mig, og vi kjørte saa Hjem til Rygaarde
hvor vi ankom 11 Januar 1871.
Rygaarde Fredenslund.
Nu begyndte jeg altsaa paa min egen Virksomhed og der var nok at tænke over og tage fat
paa. Bygningerne vare sammenbyggede i en lang Firkant. Kvægbesætningen 19 Køer, 1 Tyr,
10 Ungkvæg og nogle Faar alt temlig magert samt 6 fede Heste. Dengang var der paa Herregaarden Hevringholms strand en meget stor Kjøbmandsforretning som ejedes af Kjøbmand
Chr Thykjær, han havde hele Korn og Smørhandelen for Rougsø og det medste af Sønderhald
Herred og der kunde jeg altsaa levere Korn og Smør og kjøbe min Kjøbmandsvare og af overnævnte 19 Køer kunde jeg ugenlig levere 8 a 10£ Smør rullet ind i et stykke Papir, det var
noget der gav Plump i Pungen.
Som allerede nævnt var Vinteren stræng med Frost og Sne og Karlene maatte blive inden
Døre og tærske med Plejl, og da Tiden blev mig lang, Kjørte jeg først i Februar Maaned over
til min gl Ven Just P Beech i Binderup jeg kjørte paa Isen over Randers Fjord ved Udbyhøj,
hos Just Beech og hans gjæstfri Familie i Bjerre og Udbyneder var jeg i ca. 1 Uge, og af Frygt
for Vejret kjørte jeg Hjem i temlig stærk Snestorm lige imod og da jeg var bange for Sne37

hindringer over Rougsø herred tog jeg den forvovne Beslutning at kjøre paa Isen paa Kattegat
fra Udbyhøj
46.
til Hevringholm Pakhus, det var navnlig for Hestene en stræng Tuur med Snestorm lige imod,
og da jeg kom Iland maatte jeg bede lit i Handelspladsen og Kjøbmanden havde nær faaet et
tilfælde af bare Forskrækkelse over denne forsvorne unge Mand der saa nylig var kommen til
Egnen. Lig i Aftenstunden kjørte jeg atter Hjemad forbi Hevringholm, Julianeholm, Lystrup
til Rygaarde, men Hestene vadede ofte i Sne til Ørene over baade Grøfter og Gjerder, og jeg
fik en Snedkersvend fra Lystrup til at følge mig til Rygaarde, og da jeg ikke kunde kjøre
Hjem til Gaarden for Sne, maatte jeg indstalde Hestene hos min Nabo Madsen som tilligemed
sin Familie blev meget forbausede over at see mig i dette Vejr som Ismand fra Top til Taa og
Hr Achen og Jomfru Thun blev ikke mindre forbausede over at jeg kom spaserende Hjem hen
paa Aftenen i saaden Vejr og uden Heste og Vogn.
Vinteren blev langvarig mit i Marts Maaned blev Jorden først bar, og det første jeg foretog
mig var at opmaale Ejendommen og det viste sig at Jord var der nok af ca. 185tdr Land, og ved
Kjøbet var der kun garanteret 150tdr Land, men det viste sig ogsaa at der var noget mere let
Jord en jeg egentlig havde beregnet. Af nævnte Areal var 3½tdr Land Eng 1tdr Ege og Bøgeskov, Rest Ager samt en Tørvemose til Opskjær.
Rygaarde bestod i øvrigt af 4re større Gaarde af Arealer fra 150 til 185tdr Land og Hartkorn fra
8½ til 11tdr der tidligere har været en Herregaard Rygaard (Rudtgaard) der skal være meget
gammelt, der fortælles at den paa Knud den Stores tid beboedes af Høvdingen Ranni en Morbroder til Stig Hvide, han ejede det meste af Nørager Sogn Tilliggende og han var Hedning,
han skal være begraven i en Høj ved Gaarden (som senere er sløjfet), efter hans Død lod hans
Hustru Karen sig døbe tilligemed sine Børn og hun skal have opført Nørager Kirke hvori senere en af hendes Sønner blev begraven, selv skal hun have valgt hendes Hvilested i Højen
hos sin Ægteherre og derover blev bygget et Kappel hvor der længe blev læst Sjælemesser.
Senere har Rygaard tilhørt Familien Lykke Lunav atter Familien Lykke og Broch og endelig
for tredje Gang Lykke indtil efter den ulykkelige Kaj Lykkes Domfældelse Gaarden tilfaldt
Kronen, der lod den udparselere.
47.
Jeg gaar atter over til min Bedrift jeg indelte Marken i 2 Dele den bedere paa 112tdr Land paa
8 Vange og den lettere Jord i 7 Vange og alle Vange bleve strags afsatte med Pæle og Furer.
Omkring 1ste April blev Søfarten aaben og jeg kunde da først faae mit Tøj over Egebjerg,
Nykjøbing, Kjøbenhavn, Vore Færgested i Randers Fjord.
Lys og Skygge.
Først i April saade jeg en Havremark og rejste derefter til Sjælland for at holde Bryllup, Gensynet med min kjære Othilia var selvfølgelig hjertelig, vi holdt Bryllup 14de April og blev
viede i Egebjerg Kirke af Pastor Wulfs og et par Dage efter rejste vi tilligemed min Svigemoder over Nykjøbing, Kjøbenhavn og med Banen til Randers hvor vi boede paa Hotel Randers
om Natten og Dagen efter blev vi afhentede af min Nabo Propritær Ahlmann.
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Vi blev selvfølgelig godt modtagne i vort Hjem af Hr Achen og Husholdersken og min Svigemoder var tilsyneladende i meget godt Humør, men min kjære Othilia som havde holdt sig
tappert baade fra hendes Hjem paa Sjælland og paa hele Rejsen, græd da hun kom i hendes
fremtidige Hjem, hun syntes nemlig at Værelserne vare meget mindere og lavere en hun havde tænkt men hun vandt dog snart det gode Humør igjen.
Hr Achen lod strags efter vores Ankomst en Deel af hans Indbo sælge ved Auktion og flyttede med sin Husholderske over til Øster Alling hvor han havde lejet Lejlighed og hvor de
strags efter holdt Bryllup. Efter faae Aars forløb døde Hustruen og blev begraven i Øster Alling og Hr Achen rejste til Kjøbenhavn hvor han havde Slægtninge, og hvor han døde da han
var omkring ved 80 Aar.
Ved Hjælp af Svigemoders Indbo og Brudegaverne som jo alt blev sendt med Dampskib til
Voer, samt ved ny anskaffede Møbler og ved Tapetpapir og Maling fik vi ret snart en Hyggelig Hjem, dog inden der kunde være Tale om et hyggeligt Hjem, maatte jeg omkalfatre Kjøkkenet, der var nemlig ingen Komfuer, men der imod en mægtig stor aaben Skorsteen og do
Bagerovn og begge Dele lod jeg rive ned og opmure ny Skorsteen og ny Komfuer med Ovn,
lod lave Pigekammer hvor Ovnen havde været (Pigerne havde tidligere paa gl Maner havt
Seng i Folkestuen) nu hjalp det paa Hyggeligheden, den kjære Othilia var Properheden selv,
og Svigermoder hjalp til med god Villie.
48.
Vore Naboer vare Ahlmann en ældre Ungkarl og utilfreds Særling Søn af den fra Oprørskrigen bekjendte tydsksindede Provst Ahlmann i Tønder, samt Chr Knudsen en flink Bondemand og endelig F. B. Madsen en Kjøbmandsøn fra Randers og Hustru en Præstedatter fra
Fausing og Cousine til Grev Schell Gl Estrup, Madsens Familie var en overordenlig flink
familie, som vi strags stiftede en inderlig Venskab med, en Venskab som bestod for hele Livet.
Foruden Madsen blev vor Omgangskreds mest Propritær Blickers Lille Sorvad, Propt Jensens
Vidskue Propt Poulsens Dalsgaard og Toldkontrolør Verner Sørensen Hevringholm Strand.
Rygaarde hørte til Nørager Sogn og vi søgte flittig Nørager kirke, vor daværende Præst Pastor
Hansen Gjesing blev 1875 forflyttet til Fyn. Vi optog strags den gode skik fra Ellinge saavit
muligt at holde Andagt hver Helligdags morgen kl 8 og de af Folkene som havde Lyst dertil
kom ind og deltog, vi sang gjerne et par Salmer og læste en Prædiken.
Af Folkene som jeg havde fædstet til 1 November rejste strags til 1 Maj Forkarlen efter Overenskomst fordi han ikke selv kunde vaagne om Morgenen og fodre Hestene med mindre jeg
vilde give ham 10 Kr mere i Løn! Jeg fik i hans Sted en meget dygtig Forkarl Christian Olsen
fra Thy som jeg beholdt i flere Aar. Iøvrigt vare Folkene dygtige flinke og møjsomme baade
med Hensyn til Kost og Løn, Karlenes vare 130-140, 100, 80, Røgteren 100 Kr Pigerne 90
Kr.
For mig gjaldt det nu at faae Gaarden og Besætningen dreven op til det mest mulige snarest
muligt og da Gaarden havde været merglet for 20 Aar siden og Kornsalget senere været Hovedintægten var det nødvendig for hurtig at faae Gaarden i Kraft at bruge Kunstgjødning og
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jeg kom til at bruge Kunstgjødning for 10 a 1200 Kr om Aaret og Avlet som første Aar kun
var ca. 300tdr Korn, 900tdr Roer 30tdr Kartofler og Høet fik jeg op til 650tdr Korn 3500 a
4000tdr Roer og 200tdr Kartofler, Køerne blev strags bedre fodrede og Rasen forbedret og da
jeg hurtig fik Mejeriinventariet forbedret og min kjære Othilia var proper og dygtig til Mejeriet kom vi snart ind paa at kunde levere en Drittel ca. 90£ Smør om Ugen
49.
og fik hos Kjøbmanden Thykjær i 3 Aar 112-114-116 øre pr £.
Hvad der strags vagte Opsigt og Beundring her paa Egnen var min Rodyrkning som her var
aldeles ukjendt i de Tider og jeg fik snart Egnens Befolkning til at begynde med Rodyrkning,
Frøet skaffede jeg fra Skotland til hele Egnen og i nogle Aar forskrev jeg ca. 500 £ Aarlig,
men da den Forretning kun gav Tidsspilde for mig og Handelsgartnerne i Randers begyndte at
skaffe skotsk Frø, saa stoppede jeg op med Frøhandelen.
Kvægbesætningen fik jeg forbedret ved at kjøbe Kalve fra de bekjente bedste jydske Besætninger Holbækgaard Hevringholm og Simans i Drastrup.
Egnens Faarebesætning var yderst daarlig og jeg fik Lyst til at forbedre den, jeg kjøbte Tillægslam fra Landets bedste Faarbesætninger af Leichester Stammen og holdt i en Aarrække
40 Faar og 2 –1ste- Præmi Vædere og tog en mængder 1ste Præmier i Randers, Grenaa og Allingaabro og jeg solgte mine Lam til Levelam for Priser fra 25 til 50 Kr og mine Præmievædere til Priser 110 – 130 – 150 Kr pr Styk men efter nogle Aars Forløb da hver anden Mand
solgte levelam af Bathums Rase, blev Forretningen ikke længere saa rentabel og jeg redukserede min Faarebesætning til 10 Stykker og holdt saa nogle flere Malkekøer ca. 28 og 16 Ungkræaturer.
Mine Pengesager og Udbetalinger fik jeg ordnede ved Hjælp af mine Svogere A. Hansen og
L. P. Hansen fra Sjælland og mine Brødre Jens og Søren fra Thy, og hos Kjøbmand Thykjær
kunde jeg altid i en snæver Vending faae Penge paa kortere Tid.
Min kjære Othilia var de første Aaringer munter og glad frisk og rask, og da vi havde en travl
fremadskridende Virksomhed og kom jevnlig sammen med vore Venner og navnlig meget
ofte sammen med vor nære Naboer Madsens saa var det for os nogle lykkelige Aar.
Søndagen den 15 December 1872 indtraf for os en meget glædelig Begivenhed idet vi bekom
os en lille Datter og da min kjære Othilia ogsaa hurtig blev rask igjen var der jo en stor Glæde
i Familien og Svigemoder var meget glad over den lille Datter datter. Da vor lille Datter var
nogle Dage gammel blev hun paa Grund af Vejret og Aarstiden Hjemme døbt af Pastor Hansen med Navnene Margaretha Doretha Bathum
50.
efter begge Bestemødere hun holdtes over Daaben af Fru Madsen og var senere i Kirke frembaaren af Fru Madsen og C. Knudsens kone.
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Hen paa Sommeren 1873 rejste min Svigemoder Hjem til Egebjerg Mølle hun var begyndt at
blive svag begyndende Kræft som efter ca. 1½ Aars Forløb lagde hende i Graven, hun havde
altid været dygtig, proper en god Hustru og Moder.
I Sommeren 1874 var Othilia og jeg en Tuur paa Sjælland og besøgte Slægtningerne og Venner og talt siste Gang med min syge Svigemoder.
I Efteraaret 1872 fik jeg nok en dygtig Karl fra Thy nemlig min gl Barndomsven og Præstkammerat Poul Holm og et halvt Aar senere fik vi hans Forlovede Maren fra Thisted hun blev
Stuepige og Margarethas Barnepige, de blev begge hos os i flere Aar, intil de blev gift og
kom til at bo i Lystrup i nogle Aar hvor Poul var Træskomand, hvorefter de rejste til Thisted.
Da jeg i December Termin 1875 skulde udbetale Hr Achen 6.000 kr maatte jeg gjøre Laan i
Kreditforeningen, min Mark og Besætning saa fortrinlig ud, jeg havde da 30 Køer 14 Ungkræaturer og jeg havde 28tdr Land med Rug, Propritærene Emborg Haitvedgaard og Kielsgaard Ringgaard takserede Gaarden til 64.000 Kr. jeg laante 32.000 Kr, men da Obligationerne kun stod i 78½ var det et rædsomt Laan hvorved jeg fik omtrent 7.000 Kr mere Gjæld,
men jeg fik mine Pengesager ordnede og det var især vigtig for mig i de Dage, da der blev
tilskikket haardere Prøvelser.
Skygge og Lys.
I Begyndelsen af 1875 i Eftervinteren begynte min kjære Othilias Helbred at blive mindre
godt og vi søgte flere Læger Frandsen i Ørsted, Krohen i Rønde Møller i Randers, men det
var alt forgjeves, Sygdommen var uhelbredelig Brystsyge 1ste November maatte jeg fæste en
Husjomfru en Frøken Jeppesen fra Fyn til at bestyre Husholdningen og strags der efter blev
min kjære Othilia sengeliggende for ikke mere at staae op, hun fyldte 29 Aar den 24 November og Margaretha var da snart 3 Aar.
Søndagen 2den Juledag hentede jeg vores ny Præst Pastor Jensen, som tog os til Alters og
Onsdag aften den 29de kl 9 døde min kjære Othilia med lydelig Bøn til Gud om at være hendes Synder naadige for Jesu Kristi skyld og jeg laae knælende ved Sengen og bad for og med
hende, tilstede var vor kjære Naboer Hr og Fru Madsen.
51.
Min Svoger A. Hansen havde været hos os ca. 14 Dage før og med ham var det efter Othilias
Ønske bleven bestemt at hendes Lig skulde føres til Sjælland og begraves i Familiebegravelsen der.
Familien fik altsaa strags Dødsbudskabet meddelt, og efter Bestemmelse med Præsten og
Bekjendtgjørelse blev Othilias Lig Tirsdag 4 Januar ført fra Hjemmet til Nørager Kirke ledsaget af en meget stor Følge af Egnens Landmænd og Naboer og i Kirken talte Pastor Jensen
som altid ualmindelig godt derefter blev Kisten baaret ned til en ved Kirken staaende Vogn
og sat indeni en stor Trækasse som blev slaaet til, og efter at jeg havde takket og sagt Farvel
til Præsten og det store Følge, kjørte min gl Ven Poul Holm og jeg med Liget landevejs til
Aarhus, hvor vi ankom om Natten kl 3 vi kjørte ind paa Hotel Skandinavien hvor baade vi og
Hestene fik en tiltrængt Forplejning og Hvile.
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Om Formidagen blev liget kjørt ned og bragt ombord paa Kallundborg damperen, Poul Holm
kjørte Hjem med Vognen og jeg tog med Damperen til Kallundborg hvor mine Svogere A.
Hansen og L. P. Hansen vare mødte med 2 Vogne (den ene til Liget) og vi kjørte saa landevejs til Egebjerg, hvor vi kom om Natten kl 2 Liget tages af den store Kasse og bæres ind i
Kirken, og Begravelsen som var averteret i de lokale Blade foregik den 7 Januar og tilstede
var saa stort et Følge fra Fjern og Nær som den store Kirke kunde rumme og det glædede mig
iblandt de mange gl Bekjentere og Venner ogsaa at see og tale med mine gl Prinsipaler Deher
Godsejer Holm og Propritær Jørgensen med Sønnerne.
Jeg rejste hurtigst muligt Hjem til min kjære lille Margaretha og mit saa tomme Hjem, men
tog med fornyet Kræft fat paa min Bedrift.
Til Pintse havde jeg i Randers kjøbt en smuk Gravmonument, som blev sendt over og sat op
paa min kjære Othilias Grav og jeg og lille Margaretha var derover i den Anledning i nogle
Dage, vi besøgte paa Hjemrejsen Fætter C. Mikkelsen i Løgtved, og rejste Hjem over Kallundborg Aarhus hvor Margaretha havde den Sorg at hendes pæne ny Hat blæste i Havet, men
jeg maate kjøbe hende en ny Hat i Aarhus.
I juli Maaned 1876 aabnede Kong Christian den 9de Randers Grenaabanen, en bane som gavnede Egnen meget og Dagen efter indviede han Viborg Domkirke efter Restaureringen, og
ved denne Højtidelighed var jeg tilstede (men dog ikke i Kongens Følge).
52.
I Efteraaret 1876 blev jeg af Repræsentanten Propritær Poulsen Dalsgaard og Direktionen i
Viborg valgt til Kreditforening Taxator sammen med Propritær Emborg og denne Stilling
beholdt jeg i 9 Aar indtil jeg ved bortrejse maate opgive den, den første Taxationsforretning
jeg med til var Herregaarden Hevringholm til 484.000 kr og af større Gaarde har jeg været
med at taxsere Løvenholm, Skaarupgaard, Dalsgaard, Benstrupgaard, Ingeslevgaard, Kjærhavegaard, Johannelund, Hedevigslyst Stadsborg og vi havde i den store Distrikt en mængde
Bøndergaarde og Boelsteder, det var en interesant og ret lønnende Bifortjeneste.
Som Husbestyrerinde og til at hjælpe at opdrage min lille moderløse Margaretha havde jeg,
som nævnt først indtil 1 Nov: 1876 Frøken Jeppesen fra Fyn, hun var egentlig god ved Margaretha og overfor mig og Folkene, men hun var en dyr Husbestyrerinde, som havde en ren
Mani for at lave fine Retter navnlig forskjellige Budinger, hun nærede meget stor Interesse
for Kunst og Digtning og af Digtere var navnlig Charles Dichen hendes Yndlingsdigter og
ham talte hun om tidlig og seent intil jeg for at faae en Ende paa denne Underholdning, spurgte i min Enfoldighed hvem denne Dichen egentlig var, jeg mente han var Skomager, men saa
korsede hun sig over min Dumhed og opgav næsten for Bestandig at tale med mig om Kunst
og Digtning.
Efter Frøken Jeppesen havde jeg en Frøken Schmit som Husbestyrerinde fra 1 Nov 1876 til 1
Maj 1878 hun var Datter af Stationsforstanderen i Hinnerup og var forlovet med en Hr Bricks
en Præstesøn fra Salling Frøken Schmit var en flink Pige flink ved Margaretha og en ret god
Husholderske, livlig og gemytlig hun blev senere gift med hendes Forlovede og de rejste senere til Nordamerika.
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I Sommeren 1877 døde min Nabo Ahlman og Gaarden blev solgt i Sommeren 1878 til en
Forpagter L. Asmussen fra Ny Hostrup ved Vejle gift med en Cousine en Søster til Højesteretsagfører A og Tandlæge Asmussen, det var flinke og gemytlige Naboer som vi kom meget
sammen med.
1 Maj 1878 fik jeg en ung Enkefru Sørensen fra Rødding paa Salling til Husbestyrerinde, hun
var meget flink i alle Maader, og var nesten for ivrig Gruntvigianer, men led af Hjemve og
var rejste efter gjensidig Overenskomst den 1ste Juli.
Saa fik jeg en Frøken Matzenen fra Falster, som af alle Ansøgerinder
53.
var den der havde skreven smukkest i alle Henseender og sendt hendes smukke Potræt, men
Originalen til Potrættet havde rigtig nok tabt det meste af Glansen, og da hun snart opdagede
at der hos mig ikke kunde være tale om videregaaende Forhaabninger, saa blev hun mindre
behagelig og jeg maatte opsige hende til Fraflytning den 1ste Maj 1879.
I denne Vinter havde Fru Lassen gl. Estrup kro gjort mig Opmærksom paa at jeg muligt kunde fæste en Frøken Mehrens paa gl. Estrup en Søster til Fru Lehrmann, hun vilde blot være
paa gl. Estrup den Vinter for at hjælpe Søsteren, men havde tidligere været i mange Aar i
Kjøbenhavn, var i øvrigt Landmandsdatter fra Vensyssel og havde været vant til at tage godt
fat i Hjemmet. Det blev saa bestemt at min Nabo Madsen og jeg tog til gl. Estrup Kro en Dag
og Frøken Bertha Lassen og jeg hentede saa Frøken Mehrens. Præsentationen gik heldig og
da Frøkenen ikke saa meget Kjøbenhavnsk ud og Sympatien formodentlig var gjensidig fæstede jeg hende som Husbestyrerinde fra 1 Maj 1879. Fæstepenge fik hun ingen af og Løn
hun skulde have har jeg glemt, (hun fik dem nemlig aldrig).
Imidlertid var jeg engang senere paa Vinteren ridende til gl. Estrup ikke alene for at hilse paa
Frøken Mehrens men ogsaa for efter Indbydelse at faae en Lhomber med Forpagter Lehrmann
og gl. Lassen, og da jeg om Natten red Hjem i stærk Tøvejr efter stor Snelag og tog Vejen om
ad Nørager stod Vandet højt over gl. Brovad og Vejen i hele Laudedraget hvorfor jeg med
yderste Forsigtighed maatte lade Hesten vade over, det gik heldig, men Dagen efter skrev jeg
Klage til Sogneraadet over de 2 ufuldstændige Steenkister ved gl. Brovad og gjorde bestemt
Fordring paa at der skulde en tidsvarende Bro saa Folk ikke oftere skulde risikere Livet i lignende Tilfælde.
I Begyndelsen af Aaret 1878 var vor store Kjøbmand Thykjær gaaet Falit og der sagdes at han
havde ca. 100.000 Kroner til gode hos Landmændene, jeg ved bestemt at jeg skyldte ham
1.155 Kr og jeg fik jo som alle andre Skyldnere en Huskeseddel fra Procurator Becher i Randers om at betale Summen inden 8te Dage, og jeg var kun mellem fornøjet jeg laae i min Ensomhed om Natten og spekulerede og fik kun lit Søvn, men saa en Nat gik der et Lys op for
mig. Egnens Beboere, og navnlig fra Rougsø Herred
54.
havde ofte kjøbt Roer af mig, og da jeg dette Aar havde avlet minst 4.000tdr Roer og mange
Kartofler, saa tog jeg en rask Beslutning rejste med Morgentoget til Randers fik berammet en
Auktion paa Ørsted Gjæstgivergaard hvor jeg mødte med Prøver og solgte Roer og Kartofler
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for ca. 1.700 Kr Kaalraber 1 Kr Turnips 80 Øre Kartofler 6 kr pr tdr mit Humør var stegen
mange Grader og jeg gav en ret pæn Middag for Herredsfuldmægtig N. Andersen, Sagfører
Ejlersen og mine Venner Sognefogderne N. Skipper Ørsted og N. Jensen Allingaabro. Rodfrugterne skulde afhændtes hos mig i Løbet af 8te Dage. Jeg fik nu min Gjæld til Thykjær
betalt havde ca. 500 Kr i Lommen og Rodfrugter nok til min Besætning og jeg takkede Gud
for at jeg atter i god Fortrøstning kunde arbejde videre.
Første Maj 1879 kjørte jeg Frøken Matzen til Allingaabro hun skulde være Husbestyrerinde
for en lille velstaaende vanfør Kjøbmand i Ørum ved Onsild hvem hun senere blev gift med.
Helgas Slægt.
Fra Allingaabro kjørte jeg til gl. Estrup og afhentede Frøken Mehrens og vi kjørte Hjem i
Aftenstunden i yndigt Foraarsvejr og med 2 pæne Hopper for en Sort og en Hvid.
Vi kom nu ikke mange Dage hen i Maj Maaned føren jeg var klar over at det var den bedste
Husbestyrerinde jeg længe havde havt og hun vandt lige saa hurtig lille Margarethas inderlige
Hengivenhed. Saa skete det den 10de Maj om Aftenen efter at Margaretha var kommen i Seng
og Frøken Mehrens og jeg sad og talte sammen i ald Uskyldighed at jeg muligt rømmede mig
et par Gange men saa tog en heroisk Beslutning og foreslog Frøkenen at lade sig fædste af
mig for Livstid, Lønnen talte jeg ikke om men jeg lovede en venlig Omgang og Frøkenen
hverken besvimede eller brast i Graad eller saadan noget men sagde ganske frimodig Ja! Fæstepenge gav jeg denne Gang heller ingen af, men det staar dunkel for mig at hun fik et Kys
eller flere, og saa vare vi forlovede.
Nu kom Spørgsmaalet deklarere vor Forlovelse og vedblive at bo sammen kunde vi ikke godt
og vi bestemte saa at holde Bryllup saasnart som muligt, vi skrev saa begge til min tilkommende svigefader Propritær J. Mehrens paa Bannerslund ved Frederikshavn, forklarede ham
vor Beslutning og bad ham om, naar han billigede vor Forening da at komme til Allingaabro
første Lørdag Eftermi: og
55.
følge med til Præsten, og vi fik omgaaende Svar at han nok skulde møde til Tid og Sted. Min
Nabo Madsen lovede med glad Overaskelse at følge med.
Lørdag 24 Maj kjørte Madsen og jeg til Allingaabro og jeg mødte første Gang min Svigefader
og han var ingenlunde nogen almindelig Mand at see, han maalte nemlig 73 Tommer i Højde
og var trods sin 69 Aar godt ved Magt. Paa vores ny Bekjendtskab fik vi et lille Glas paa
Gjæstgivergaarden og kjørte saa til Gjesing til Præsten og der efter Hjem til min kjære Helga,
hvor ogsaa Fru Madsen kom for at ønske os til Lykke.
Der blev lyst til Ægteskab for os Dagen efter 25 Maj samt 1ste og 8 Juni og sistnævnte Dag
som var min 37 Aarige Fødselsdag holt vi Bryllup, vi blev viede af Pastor Jensen i Nørager
Kirke efter Eftermidags Gudstjenesten, da vi kjørte til Kirke indviede vi som den første Kjørende den ny Bro ved gl. Brovad, som var bleven ifølge min Klage og som lige var bleven
færdig til vort Bryllup og som ofte derefter kaltes for Bathums Bro.
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Til vort Bryllup var kun de Nærmeste, Svigefader, Svoger Lehrmann med Hustru, Naboerne
Madsens, Asmusens, C. Knudsens, Toldkontrolør Sørensen med Datter, Rudolf Madsen og
forlovede Frøken B. Lassen, samt min Brodersøn Niels Bathum Elev paa Mejlgaard og Forvalter Steenberg fra Mejlgaard. Efter vores Bryllup rejste min Svigefader til gl. Estrup nogle
Dage føren han rejste Hjem.
Min kjære Hustru Helga Helene var født paa Gaarden Siverslet ved Sæby den 24 Marts 1846
og døbt Albæk Kirke 2 Aug: samme Aar og Datter af daværende Forpagter Joakim Mehrens
og Hustru Ane Marie født Mathiasen. Da Helga var 6 Aar gl. rejste hun med sine Forældre fra
Siverslet til Mariendal ved Frederikshavn hvilken Gaard med Vandmølle og Bageri hendes
Fader da havde kjøbt. I Hjemmet blev Helga til 19de Aar og blev der ikke skaanet af hendes
dygtige og stræbsomme Forældre, men maatte stadig tage fat paa ald Pigearbejde, Malkning
m.v. da hun var 19 Aar gl. kom hun som Stuepige hos en Vexelmægler Blad i Kjøbenhavn i 2
Aar, derefter kom hun til at tjene hendes Fætter Murmester Mathiasen i Kjøbh! Hvor hun
blev i 7 a 8 Aar, dog i de første 3 Aar i Kjøbenhavn var Helga hos en Fabrikant Buch 1 November 1878 kom hun til gl. Estrup for den Vinter at hjælpe hendes Søster Lovise og 1 Maj
1879 over tog hun som foran beskreven Medregenskabet hos mig.
56.
Min Svigefader Joakim Mehrens er født i Meldorf i, Ditmærsken den 14 Januar 1810 som
Søn af andet Ægteskab af Mejeriforpagter Mehrens, han havde en ældre Halvbroder ved
Navn Claus og en yngre Helsøster Margaretha som blev gift med en Mejeriforpagter Clasen
tidligere paa Livø senere paa Hejselt pr Sæby, hun ligger begravet paa Torslev Kirkegaard.
Min Svigefader opholdt sig i Holsten indtil Soldatertiden, da han selvfølgelig paa Grund af
sin Højde og Kæmpeskikkelse blev Garder i Kjøbenhavn, i de Dage havde navnlig Garden en
lang Tjenestetid 5 a 6 Aar, men min Svigefader blev for Tjenestetidens Ophør, formodentlig
paa Grund af sin Kæmpeskikkelse og gode Opførsel, udtaget af Kong Frederik den 6te til
sammen med en lignende ung Mand at rejse til det sydlige Udland for at skyde eller fange
sjeldne Dyr, Fugle og Fiske, udstoppe dem og sende dem Hjem til Museumet i Kjøbenhavn,
hvor de fleste af dem formodentlig endnu forefindes, med Paategning af Artens Navn og hvor
og af hvem fanget.
Min Svigefader rejste saaledes i ca. 6 Aar i Spanien, Portugal, de Asoriske og Kanariske Øer
og Thenneriffa og kom Hjem til Begyndelsen af 1842. De blev paa Rejsen godt lønnet, men
en større Sum som af Kongen var dem lovet ved Hjemkomsten blev de paa Grund af Kongeskiftet og uærlige Embedsmænd snydt fra.
Min Svigemoder Ane Marie var født i Odense 25 Januar 1814 og Datter af Murmester Mathiasen der hun havde 3 Brødre og 3 Søstere, Brødrene vare alle Murmestre, 2 Brødre Niels og
Peter boede i Kjøbenhavn, Mathias som boede i Odense døde tidlig Søstrene Dothea gift med
en Snedker Jensen Kjøbenhavn Helene gift med Maler Villumsen i Bogense, og Mathia gift
med Barber Hennings i Odense.
Mine Svigeforældre vare forlovede i ca. 8te Aar altsaa fra Svigefaders Gardertid, Svigemoder
tjente i de 8te Aar og længere hos en Etatsraad Andersen i Kjøbenhavn. Snart efter Svigefaders Hjemkomst fra Udlandet holt de Bryllup og flyttede foreløbigt til Svigefaders Hjemsted
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Holsten, men navnlig fordi Svigemoder ikke syntes om Opholdet i Holsten fik de ved fornævnte Etatsraad Andersens Hjælp Herregaarden Siverslet ved Sæby i Forpagtning den ejedes af daværende Godsejer Overbæk paa Dybvad.
Paa Siverslet var min Svigefader indtil han ca. 1852 kjøbte af en Hr Sørensen Mariendal med
Vandmølle og Bageri ved Frederikshavn,
57.
hvor han tjente mange navnlig ved Møllen og Bageriet, ombyggede Møllen meget kostbart og
boede paa Ejendommen indtil han ca. 1874 flyttede til Hovedgaarden Bannerslund, som han
et par Aar tidligere havde kjøbt (ved Auktion eft familien Fagh) til sin ældste Søn Peter Mehrens, og Mariendal blev forpagtet ud til en yngere Søn Carl Mehrens, som da var bleven gift
med Frøken Luissie fra Dahl.
Helgas Sødsken de vare Laura født i Holsten 5te April 1843 gift med Ole Christian Pedersen
af Riberholdt havde og drev i en Aarræk Hotel Skandinavien i Frederikshavn indtil de efter
Svoger Carls Død kjøbte Mariendal af Svigefader hvor de boede i en Deel Aar indtil de solgte
den, og forbeholdt en af dem bygget lille Ejendom Mariendalsminde kaldet paa den nordre
Side af Mølleaaen. Pedersen har ingen Børn men en Plejedatter som blev gift med en Landmand.
Peter Mehrens er født 17 Juni 1844 blev af Kæmpehøjde som Faderen, var nogle Aar Forvalter indtil han af Faderen fik Bannerslund som han har meget forbedret baade med Bygninger,
Marken og Plantning, lever som ugift nu gl. Ungkarl paa Gaarden som han fremdeles driver
med Dygtighed, han er en god Svoger og i alle Henseender en Hædersmand som alle med
Agtelse seer maa se op til.
Carl Mehrens er født 12 Februar 1848 var Soldat i Aalborg senere Forvalter indtil hans Giftermaal og Forpagtning af Mariendal, var de første Aaringer medens han var rask dygtig og i
Besiddelse af megen Ordenssans, men blev tidlig svag og fik en uhelbredelig Rygmarvssygdom, som gjorde det nødvendig at faae ham anbragt paa Aarhus Sindssygeanstalt hvor han
døde og blev begraven paa Elling Kirkegaard 16 Juli 1884, hans unge Enke rejste til Aalborg
og af deres 2 Døttere blev den ene gift, med en som det senere viste sig rigtig Laban der efter
et vildt Levnet forlod Landet efter ladende Hustru og Børn i temlig trange Kaar.
Lovise Mehrens født 6 Januar 1850 blev gift F. C. Lehrmann som ved Svigefaders Hjælp fik
gl. Estrup i Forpagtning hvor han med megen Dygtighed og enestaaende Held tjente mange
Penge i den kun 8te Aarig Forpagning. Kjøbte derefter Tammestrupgaard i Essenbæk Sogn
som han forbedrede meget og solgte efter en Brand, og slap vel fra den uden Fortjeneste og
Tab, havde i 10 Aar Herregaarden Vedø i Forpagtning og tjente atter mange Penge, boede der
efter i nogle Aar i Allingaabro
58.
og kjøbte i Begyndelsen af 1911 Herregaarden Estruplund for 300.600 Kr, (har senere solgt
den igjen med meget stor Fortjeneste) de har 2 Sønner og 2 Døtterer, den ælste Søn og den
ælste Datter ere gifte.
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Johanne Mehrens født 4 Januar 1854 er ugift og har lige siden Kjøbet af Bannerslund bestyret
Huset for hendes Broder, hun er en god Svigerinde, inderlig god mod Fattige og Lidende, er
Medlem af Menighedsraadet, og vist nok afholdt og agtet højt af alle som kjender hende.
Ida Mehrens født 23 Maj 1856 blev i Hjemmet indtil hun i en ung Alder blev gift med daværende Kjøbmand Voetmann i Frederikshavn, som imidlertid snart derefter gik Falit hvilket
vel gik værst ud over Svigefader, som dog atter hjalp ham til en Cigarforretning i Kjøbenhavn, som ikke vilde gaae. Derefter blev han af en Familie hjulpen til en Kjøbmands forretning paa Nørrebro, hvor Voetmann efter nogle Aars Forløb døde i Halvfemserne, og Ida rejste saa til Frederikshavn hvor hun har en Grønthandel og har vist havt en god Støtte af Familien navnlig fra Bannerslund, hun har 3 Sønner og 1 Datter, den ælste Søn og Datter ere gifte,
den yngste Søn var Snedkersvend og rejste til Amerika, og den næstyngste Søn er bleven til
en hjerneblød Døgenigt som intet Nyttigt vil eller kan.

Efter nu at have skreven om min kjære Helgas Slægt begynder jeg atter at skrive om vore
egne Erindringer.
I 1874 –75 havde jeg ladet planere en gl. Sten og Jordgjærde samt nogle høje Volde og Grave
ved Gaarden, og ladet opføre en Jord og Stengjerde omkring Skoven Bøgehoved og Jomfruhøjbakken og i 1878 – 79 tilplantede jeg det hele Indhegning med Naaletrær og anlagde
smukke Gange omkring i Anlæget og jeg var den første paa Egnen som begyndte Plantning af
de magre Jorder. 1880 plantede jeg Brokhøjplantagen og havde saa en samlet Plantage paa
7tdr Land, og paa samme Tid lod jeg Gaarden ved tinglæst Deklaration kalde Fredenslund
hvilket Navn den senere har beholdt.
I Sommerene 1879 efter vort Bryllup havde vi Besøg af Svoger A. Hansen og Hustru Egebjerg Mølle samt min Fætter Chr Mikkelsen og Hustru Løgtved og efter Løfte vare vi med
Margaretha den følgende Juul Gjæster i Egebjerg
59.
i Egebjerg Mølle og i Nykjøbing. Mølleren afhentede os i Holbæk hjem til Juleaftensgaasen.
Til den 14 Januar 1880 rejste vi til Vensyssel til Svigefaders Fødselsdag paa Bannerslund og
hilste paa flere af Familiens Medlemmer. Det var første Gang jeg var i Vensyssel.
Nu gaar jeg over et Tidsrum af godt 9 Maaneder i hvilken Tid ikke noget særlig indtraf.
Den 28 Oktober 1880 bekom vi os en rask Søn, medens det udenfor rasede med Snestorm
min kjære Helga blev snart rask og vi fik vor Søn døbt i Nørager Kirke den 21 November og
han fik Navnene Oscar Joakim Bathum, han holtes over Daaben af hans Tante Fru Lehrmann
ledsaget af Fru Madsen.
Jeg glider atter over et Tidsrum af 1½ Aar og begynder med en glædelig Begivenhed.
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Skjærtorsdag den 6te April 1882 bekom vi os en rask Datter, som blev døbt i Nørager Kirke
vistnok 5 Juni og fik Navnene Christiane Othilia Bathum hun blev holdt over Daaben af Frøken Agnes Madsen ledsaget af Frøken Laura Knudsen.
Margaretha som strags var bleven inderlig glad ved hendes Stedmoder, et kjærligt Forhold
som vedbleven gjennem Aarene, kom indtil hendes 13de Aar i Rygaarstrand Skole til Lærer
Toubro som var en meget dygtig Lærer. Han blev senere gift med min Nabo Madsens Datter
Frøken Agnes Madsen og fik Læreembedet i Gjesing, maaske noget ved Hjælp af en af mig
skreven ihærdig Anbefaling fra Beboerne til Biskoppen, der var nemlig et politisk Parti som
arbejdede imod ham.
I Efteraaret 1883 havde vi en meget følelig Uheld idet vi fik vor gode Hestebesætning 7 Stykker nedslaaet som smittet med Snive og derefter skulde Stalden, Vogne, Seletøjer m. m. m.
grundig renses og derefter skulde gaae 14 Dage inden jeg maatte skaffe Hestebesetning igjen,
I denne stillestaaende Tid var Helga og Børnene og jeg en Svingtuur i Vensyssel og besøge
Familien.
60.
Vistnok 9de Juni 1884 døde min Svigemoder pludselig om Aftenen ligesom hun var kommen
i Seng ved et Hoste anfald uden forudgaaende Sygdom, hun blev begraven paa Elling Kirkegaard 16 Juni fulgt af en meget stort Følge fra Fjern og Nær. Min Svigemoder som altsaa blev
4½ Maaned over 70 Aar havde som en Trofast Hustru og kjærlig Moder ført et virksomt Liv,
var humoristisk anlagt besad et godt Humør, og var vist afholdt af alle som kjendte hende.
Den 9de Oktober 1884 bekom vi os atter en rask Søn, som blev døbt i Nørager Kirke og fik
Navnene Holger Christian Bathum holdt over Daaben af Karen Knudsen ledsaget af Fru
Madsen. Holger blev den siste og vi havde altsaa 4 Børn 2 Sønner og 2 Døttere.
Den 25 April 1885 døde min Broder Jens i Hundborg knap 51 Aar gammel efter en meget
kort Sygeleje vistnok af en Byld paa Lungen, han blev begravet paa Hundborg Kirkegaard
under meget stor Deltagelse. Han havde dreven hans lille gode Gaard med stor Dygtighed,
været Medlem af Sogneraadet og havt flere Tillidshverv, og var meget agtet af alle som
kjendte ham, han var en god Kristen, trofast Ægtemand, Fader og Broder, han efterlod hans
Enke og 7 Børn, som jeg muligt senere kommer til at meddele noget mere om.
Den 1 Juni 1885 solgte jeg Fredenslund for 50.000 kr til en Forvalter O. Andersen fra Sjælland. Efter at jeg havde ejet Gaarden i 14½ Aar og virket med ihærdig Mod og Udholdenhed,
samt levet meget Sparsommelig, og min kjære Helga havde nu i 6 Aar staaet mig trofast bi,
ikke alene i Arbejdssomhed men ogsaa i Sparsommelighed, saa havde vi trods dette ikke
gaaet frem i pekuniær Henseende, men jeg har muligt gavnet Egnen ikke saa ganske lit, jeg
lærte dem Rodyrkning, en bedre Driftmaade, Præmiepløjning indført, Medstifter af Rougsø
og Sønderhald Herreders Landboforening fik Egnens faareavl betydelig forbedret, og var den
første i den Egn som begyndte Naaletræsplantning paa den magre Jord. Jeg var i nogle Aar
medlem
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61.
af Det Kongelige Landhusholdnings Selskab og Medlem og Dommer i de lokale Landboforeninger, jeg havde i disse Aaringer hvoraf een ubrugelig forkjælet Langelænder fra Landhusholdnings Selskabet, de gjorde Karlearbejde spiste i Folkestuen, fik en lille Karleløn, førte
Dagbog og lærte Regnskabsføring. Denne siste Skildring kunde maaske nærmest synes at
være Selvros, men er det i Virkkelighed ikke da vores egen Fortjenste blev lig Nul, jeg havde
nemlig fra Begyndelsen af for mine smaa Penge faaet en urentabel Ejendom.
Fem Aar i Vensyssel.
Altsaa 1 Juni 1885 havde jeg solgt Fredenslund Gaarden var ved Salget i en udmærket Drift
og Kraft med 27 Køer 16 Ungkvæg nogle Faar og 7 Heste, jeg kunde med Nød betale mine
Kreditorer og vi havde vores Indbo at tage med os. Vi rejste 17 Juni fra Fredenslund og opholdt os nogle Dage paa Tammestrup efter indtrengende Opfordring af Svoger Lehrmann.
Min Svoger Pedersen som endnu var Gjæstgiver paa Skandinavien i Frederikshavn raadede
mig til at forpagte en Gjæstgivergaard i Hjørring og ikke af Lyst eller Kjendskab til Faget,
men af Nød og Trang forpagtede jeg ved Svigefaders Hjælp det saakaldte Landmands Hotel i
Hjørring, som da ejedes af Hr Kammeraad Kvistgaard og der flyttede vi til 1 Juli 1885.
Gjæstgivergaarden var efter den Tid meget godt bygget og indrettet stor Gaards og Staldplads. Jeg kjøbte den nødvendige Montering for 1500 Kr paa Afdrag og begyndte saa paa
denne for os saa uvante Virksomhed. Folkeholdet var en Opvarter 3 Piger og en Gaardskarl
eller rettere Staldforpagter, og kun denne vare til dels den pænere Middelstand fra Land og
By, og jeg gjorde Bekjendtskab med en Mængde flinke Landboere, i øvrigt vil jeg ikke videre
om vor Virksomhed her, som vi ikke drev for vor Fornøjelse vi beværtede Kunderne efter
bedste Evne, med Orden og Properhed, skjænkede ikke for berusede Personer og tillod ikke
Nattesæde og som Følge deraf vandt snart baade Myndighedens og Privates Velvilie.
I de Dage gik de politiske Bølger lit højt her i Landet, de politiske Partier benævntes i de Dage hovedsagentlig Højre og Venstre, Højre havde hele Tiden været Regjerings partiet og
Venstre havde i mange Aar med Førere som J. A. Hansen, Berg, Grev Holstein Ledreborg og
flere kæmpet for at komme til Magten, og havde i Begyndelsen af
62.
Halvfjerserne fordrevet 3 Ministerier, nemlig Friis Friisenborg Holstein Holsteinborg og Fannesbæck Vesterbygaard, og efter Sigende var det efter flere forskjellige Anmodninger at
Kong Christian den 9de formaaede Godsejer Estrup til Skafføgaard til at danne et Ministerium
af Mænd med fast Karakter og Jernvillie, Mænd som ikke alene vilde arbejde for Landets Vel
i alle Hensender, men ogsaa for længere Tid vilde sætte en Stopper for Minister-stormeriet,
og Venstreførene vare strags klare over at de der havde en Modstander som ikke vilde blive
let at vippe af Pinden, men Forsøget maatte gjøres og efter mange Tilløb slog de saa ind paa
den saakalte Visnepolitik og vilde ikke behandle nogen Lovforslag, som kom fra Regjeringen
og følgelig heller ikke vilde bevilge noget til Landets Forsvar.
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Men Estrup lod de strejkende Rigsdagsmænd rejse Hjem til Finansaaret Slutning 1 April, og
lavede selv en Finanslov og i Forening med sin dygtige Krigsminister lod han Kjøbenhavn
nogenlunde sikre ved de allenødvendigste Fæstningsværker, alt i Landets sande Interesse,
men den op og irriterede Venstrebefolkning blev endnu mere forbittret og Oprørsaanden
vaagnede.
I Juli 1885 ved et stort politisk Møde i Holstebro, som Borgmestre Lange vilde overvære blev
haangribelig sat ned af Tribunen (selvfølgelig havde Borgmestren paalagt Politiet at forholde
dem rolige) af Dehr Gaardejer Noers og Gjæstgiver Th Nielsen efter tilskyndelse af Folketingsmand C. Berg, som alle Tre i Paaskjønnelse af deres Stor-bedrift fik 6 Maaneders Fængsel.
I October Maaned samme Aar gjorde en fanatisk Typograf Julius Rasmussen et Mordforsøg
paa Estrup idet han med en Revolver skjød paa ham, men heldigvis kun strejfede hans Hals,
Slynglen blev strags greben af Estrup personlig og senere dømt til 14 Aars Tugthus (han
hængte sig senere i Horsens Tugthus).
Den umidelbare Følge af Mordattentatet var at Rigsdagen blev hjemsent og Regjeringen lod
strags oprette et militært Genstormerikorps paa saavit jeg ved 500 Mand hvoraf 200 Mand
var beredne, Uniformen lyseblaa og bevæbnet med Karabin, Revolver og Sabel, Styrken blev
fordelt paa Korps paa 30 Mand omkring i Landet
63.
og Kjøbenhavn og til Hjøring skulde een Afdeling, dens Indkvarterinng som helst skulde ske
samlet blev saa udbudt til Lisitation og jeg blev antagen til Kvartervært for dem, Loftpladsen
paa hele Baggaarden blev indrettet til Kaserne og jeg kostede blandt andet 28 nye Senge, og
saavit jeg husker var det i de første Dage af November at Gensdarmerne kom til Hjørring,
beredne 1 Sergent og 12 beredne Gensdarmer, 1 ubereden Sergent og 16 uberedne Gensdarmer. De 30 Mand blev strags indkvarteret hos os, den beredne Sergent Madsen som var gift
flyttede senere til eget Lejlighed. Korpset stod under Premier Leutnant Stochflet som senere
blev Oberst for Randers Dragoner. Senstormerne vare navnlig i Begyndelsen meget ilde seet
af Venstremændene, men det fortog sig meget, større Sammenstød skete vel enkelte Steder
som ved Brønderslev og Aars, men de bidrog vist i høj Grad til at Oprørsaanden blev kvalt i
Fødselen. Jeg tjente godt ved dem men efter et Aars Forløb blev godt Halvdelen af den udstationeret rundt omkring i Vensyssel.
Iøvrigt agter jeg ikke at skrive meget om Hjørring og vort Ophold der, vore Børn fik bedre
Skoleundervisning og Margaretha blev Confimeret der af Provst Kampman 1887 Hjørring er
en god og livlig By med godt Opland og der er navnlig ved Plantning og smukke Anlæg gjort
meget for Byens Forskjønnelse.
I Hjørring blev vi kun i 2½ Aar da jeg i Slutningen af 1887 havde forpagtet Løkkens Gjæstgivergaard af daværende Garver og Gaardejer M. Winther og dertil flyttede vi 1 Januar 1888,
efter at jeg havde afstaaet Forpagtningen i Hjørring til Gjæstgiver Kjærsgaard.
I pekuniær Henseende var Byttet fra Hjørring til Løkken meget god, da Forpagtnings afgiften
var ens i Hjørring og Løkken og Omsætningen var meget større i Løkken, men det var ogsaa
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en meget anstrængende Plads at være Gjæstgiver paa, der kom en mængde Rejsende lige fra
de fineste Handelsrejsende og lige ned til Skjærsliber og Gøjlere og det lokale Publikum var
ligesaa blandet Kjøbmænd, Toldere, Landmænd, Haandværkere, Fiskere og Søfolk, nogen
Hollændere havde vi til Spisning i flere Sommere, Søfolkene tjente let Penge og Pengene
rullede let igjen og saasnart de fik lit i Hovedet vilde de gjerne slaas, saa rullede Borde og
Stole imellem hverandre, saa maatte jeg gribe ind i
64.
legen og hælde dem ud, hvilket jeg besørgede med Lethed, da jeg i de Dage var meget stærk,
men det var jo langtfra Behagelig og min kjære Helga gik næsten i stadig Angst for mig
blandt de forværne Mennesker.
For vore Børn var det en Ulempe at der ikke var nogen bedre Skole i Byen, en dygtig Lærerinde havde en privat Skole for de finere Folks Børn, men da vore Børn blev negtet Optagelse
i dette finere Selskab, saa fik jeg talt med 3 andre Mænd i Byen nemlig Jernstøber Larsen,
Rebslaar Olsen, og Skræddermester Andersen, og vi 4re Mænd fik oprettet en Realskole med
2 Lærere og 1 Lærerinde, vi lejede Lokale anskaffede Borde og øvrige Skolematriel og vi fik
en dygtig Førstelærer Poulsen fra Løgstøregnen (han snød os i øvrigt en Deel Penge fra som
Jernstøberen og jeg maatte betale) men Børnene lærte godt, og nu maatte nok de finere Folks
Børn gaae i Skole sammen med vores.
Den 15 November 1888 havde vi en meget stor Fest paa Gjæstgivergaarden i Anledning af
Kong Christian 9des 25 Aars Jubilæum, det var mest Egnens og Byens finere Publikum der
havde Fest med Spisning og Bal og det var en travl og god Nat for os og vi tænkte ikke paa at
paa samme Tid var vor gl. Hjem Fredenslund og Nabogaardens Johannelunds Avlsbygninger
totalt nedbrændte. Dette Buskab læste vi nogle Dage efter i Aalborg Stiftstidende, Gaardene
brændte i Aftenstunden medens Ejerne med Hustruer vare paa Vejen til Allingaabro til Fest.
Paa Fredenslund brændte hele Besætningen Avl og Indbo paa Johannelund rededes Stuehuset
og Besætningen. Ildens Opkomst er ikke senere bleven opklaret. Ejeren af Fredenslund Hr
Andersen sad i 3 Maaneder aresteret som mistænkt, hvorfor han senere blev tilkjendt 500 Kr.
Erstatning.
Fredenslund blev i Sommeren 1889 nyt og meget fornuftig opført ovenfor Skoven Bøgehoved
og Tilsyneladende fik jeg nu en bedre Pant for mine Penge ca. 2300 Kr. som jeg endnu havde
staaende i Gaarden.
Paa Løkkens Gjæstgivergaard gik Tiden imidlertid sin Gang og vi søgte den langtfra behagelig Virksomhed paa en hæderlig Maade at tjene saa meget som muligt men vi havde dog en
hemmelig Længsel efter at slippe fra det og helst komme paa Landet til en sundere
65.
og roligere Virksomhed.
Jeg havde forpagtet Gjæstgivergaarden paa 5 Aar og 4 Maaneder fra 1 Januar 1888, men til
1ste afstod jeg Forpagtningen til fhv Kjøbmand P. Christensen fra Hjørring han gav mig ca.
5.000 Kr. dels i Afstaaelse dels som Betaling for en del Montering og Badehuse, Dansegulv,
Telt, Borde, og Bænke.
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Vore 3 større Børn rejste til Mariendal og Bannerslund og min Helga og jeg med Holger flyttede for en 8te Dages Tid op til min Ven Gaardejer og Sognefoged A. Nørgaard paa Gaarden
Nørgaard i Vrensted Sogn, hvor vi boede i Opholdslejligheden og havde nogle gemytlige
Dage sammen med vore mange gode Venner paa Landet.
Ca. 10 Juli rejste vi til Bannerslund hvor vi bestyrede Gaarden for Svoger Mehrens og Svigerinde Johanne medens de i ca. 14 Dage rejste til Kjøbenhavn, Lolland, Langeland og Tommestrup. Dengang boede Svoger Pedersen paa Mariendal.
Imidlertid havde Kreditforeningen gjort Udlæg i Fredenslund for manglende Renter og den
blev stillet til Auktion den 4 Aug: 1890 jeg rejste derned til Auktionen for muligt at faae
Gaarden budt saa højt op saa jeg kunde rede mine Penge, men da det snart viste sig umuligt
lod jeg være med at byde og Kreditforeningen overtog Gaarden. Jeg rejste den følgende Dag
til Viborg og kjøbte Gaarden for 34.000 Kr uden Udbetaling og jeg skulde saa rejse til Randers og faae Papirerne skrevne hos Hr Cancelieraad Brestrup men inden jeg naaede Randers
havde jeg faaet alvorlige Betænklighed ved de meget betydelige Bekostninger jeg vilde faae
paa den meget forsømte Gaard med den ubetydelige Besætning og jeg bad Cancelieraaden
skrive til Kreditforeningen og bede mig fritage for at faae Gaarden. Jeg rejste saa til Vensyssel, men fik nogle Dage efter Meddelelse om at jeg skulde have Gaarden og maatte strags
rejse til Viborg for at faae Handelen ordnet.
Vores Indbo som siden Afrejsen fra Løkken havde været opbevaret i et Pakhus i Hjørring
blev nu sendt til Allingaabro. Den 13de Aug: fæstede jeg 2 Karle i Randers og jeg tog saa ud
til Fredenslund og fæstede Pigerne (Karlene vilde ikke blive)
66.
og den 14de Aug: kjørte en Daglejer og jeg til Allingaabro med 2 Vogne og hentede Helga og
Børnene komme fra Vensyssel de to Karle fra Randers samt Flyttegodset og kjørte til Fredenslund i Regnvejr, hvilket ikke var heldig navnlig for Sengeklæderne, og som Følge deraf
kunde ingen af os ligge tørt den første Nat.
Andersen rejste til Aarhus hvor han fik Plads paa en Maskinforretning hvilket vist intereserede ham mere en Landbruget, han havde i øvrigt gjort sig bekjendt ved sin kroniske Dovnskab
og store opsparede Kræfter.
Fredenslund.
Vi vare nu meget glade ved at være komne fra Gjæstgiverriet og til vor gl. Hjem igjen, som
nu var bleven ny men ved selve Bygningerne og Gaardspladsen var der endnu meget at koste
og af Besætning var der kun 2 Heste, 2 Krikker, 7 Køer, 4 Kalve nogle Faar 3 Grise og Marken var omtrent kommen ud af Drift i de 5 Aar. Rugen var mejet og paa 15tdr Land var der
kun 90 Traver som gav kun 75tdr Rug og Hejre og hele den øvrige Avl var simpel.
Medens vi havde været i Vensyssel havde vor gl. Nabo Madsen afstaaet Gaarden til Sønnen
Rudolf og var med Hustru flyttet til Gjesing til en under Løvenholm hørende Hus, Nabo til
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Skolen hvor Svigersønnen Toubro var Lærer, og gl. Madsen fik for en meget beskeden Løn
Plads som Godsforvalter hos Hofjægermester Nergaard paa Løvenholm.
For os paa Ny Fredenslund blev det gode Naboskab fra Førhen atter fornyet og fortsat med
Naboerne R. Madsen, Asmussen, G. Jensen Vidtskue. De to første Aar havde vi Lærerinde til
Børnene en Frøken A. Eriksen fra Hastrupgaard, og derefter kom Børnene til at gaae i Skole
hos den dygtige Lærer Jørgensen i Nørager og i Nørager blev 3 yngste Børn konfirmerede af
Pastor Mejning.
I Løkken havde vi i den siste Halvdel af vort Ophold der til Staldkarl min Brodersøn fra
Hundborg Peder Rysgaard og han kom til os paa Fredenslund som arbejdende Forvalter fra 1
October 1890 til 1 November 1891 derefter blev han Fodermester paa Løjstrup hos Godsejer
Thorup senere fik han en Rejsestipendium for at bese nogle af
67.
Landets bedste Mejeri og Fodergaarde, derefter Plads hos Hr Grev Daneskjold Samsø. Han
blev gift med Jacobine Baastrup Datter af Murer B paa Moesgaard pr Maarslet. P. Rysgaard
forpagtede senere Vinding Præstegaard ved Holstebro vist en meget daarlig Gaard nu har han
i flere Aar boet paa en ham kjøbt lille Gaard paa Sødring Mark.
Efter P. Rysgaard havde jeg senere som arbejdende Forvaltere Nicolajsen fra Løgstøregnen
og Frederiksen fra Orø begge flinke unge arbejdsomme Mennesker, det var nemlig i de Dage
umulig at faae en ordentlig Forkarl.
Fredenslund kom nu snart i god Orden igjen jeg fik en god Besætning 20 Køer 24 Ungkvæg
gode Heste med og jeg fik plantet 33tdr Land mere af den lettere Jord hvilket vil give store
Værdier til Efterkommerne.
Vor Datter Margaretha kom efter Ønske ud at lære Husholdningen først fra 1 November 1890
hos Propritær Olsen paa Søholdt ved Tirstrup hvor hun var i 1½ Aar og kom der efter til Forpagter Werkmester paa gl. Estrup hvor hun blev indtil hun 1 November 1894 fik Plads hos
Enkefru Johansen i Hobro en god Plads hvor hun forblev saalænge Fruen levede ca. 7 Aar,
Margaretha var derefter ½ Aar i Kjøbenhavn blandt andet paa Hotel Phønix for at lære finere
Husholdning og har nu i mange Aar været Husbestyrerinde hos Hr Konsul Thygesen i Randers.
Oskar som kun havde Lyst til Landvæsenet og havde lært det fra Grunden af hjemme, kom
17½ Aar gl. 1 Maj 1898 til hans Onkel Propritær Pedersen Mariendal Frederikshavn, gik om
Efteraaret paa Sesion i Frederikshavn og blev Infanterist i Aalborg i Sommeren 1899.
Fredenslund som med de nye Bygninger og bedre Beliggenhed havde fristet mig til at købe
den anden Gang, viste sig nu med de fortvivlede daarlige Landboprisen og den uforholdsmæsige højt stigende Arbejdsløn i Halvfemserne ikke at kunde svare sig trods ald vores Arbejde
og Sparsommelighed og vore Penge vare opbrugte og jeg kunde sælge Gaarden og ikke vilde
anmode nogen om Hjælp
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68.
hvor de muligt kunde faae Pengetab, saa tog jeg den tunge Beslutning at skrive til Kreditforeningen og bad dem om at tage Gaarden, og jeg leverede dem den den 18de Januar 1898 med
en god Besætning paa 35 Kræaturer og 5 Heste, og vi bestyrede Gaarden indtil den om Efteraaret blev solgt til en Forvalter Conradsen.
Forinden jeg meddeler videre om vore egne Tilskikkelse gaar jeg nogle Aar tilbage i Tiden.
Min Svigefader som ogsaa efter Svigemoders Død fremdeles boede paa Bannerslund maatte i
de siste Leveaar gaae ved Krykker grundet paa en Skade i Hoften han havde faaet ved at vælte med en lille Enspænder Vogn. Han havde i øvrigt ret godt Helbred indtil han ved Nytaarstid blev lagt paa Sottesengen og døde den 14de Januar Morgen Kl 5 1893 paa sin 83 Aarige
Fødselsdag, jeg som jo boede paa Ny Fredenslund havde skreven til ham, at jeg vilde komme
til hans Fødseldag, men blev indesneet i Aalborg 2 Nætter og 1 Dag og naade først til Bannerslund Dagen efter Svigefaders Død, jeg blev altsaa til Begravelsen, og han blev begraven
paa Elling Kirkegaard ved Siden af sin for udgangne Hustru og 2 Sønner, paa Grund af Togstansning og Snevejr var Følget ikke meget stor, under gunstigere Vejrforhold vilde Følget
ganske sikkert bleven meget stort, da min Svigefader var kjendt og agtet i vide Kredse, han
havde været en meget virksom Mand god Ægtemand og kjærlig Fader, og havde ham kjær
som om han havde været min egen Fader. Skade at han ikke havde skreven sine Livserindringer navnlig fra de 5 Aar han rejste i det sydlige Udland.
En af vore gamle Venner fhv Tandlæge Asmussen som i en længere Aarrække havde boet
hos sin Svoger og Søster paa Johannelund var efter et par Dages Sygdom død først i October
1898 og blev begraven i Randers.
Min Nabo L. Asmussen var bleven lagt paa Dødslejet fra Slutningen af September han døde
vistnok den 13 November 1898 og blev begraven i Kjøbenhavn.
Vor gode Ven G. Jensen Vidtskue døde efter længere Tids Svaghed
69.
vistnok i Marts Maaned 1899 og blev begraven paa Vivild Kirkegaard. Gaarden blev solgt og
Enken flyttede til Horsens.
Et par Aar før vi rejste fra Fredenslund havde vor Ven og Nabo R. Madsen maatte opgive sin
Gaard til Landmandsbanken og var flyttet til Randers.
Altsaa tilbage til os selv, nu vare vi altsaa igjen ledige paa Torvet, jeg havde betalt alle mine
Kreditorer og vi ejede kun vort Indbo, jeg havde faaet Haab om at faae en lønnende Virksomhed i Frederikshavn og paa det Haab sagde vi Farvel til vore Venner i den gl. Egn og rejste
11te November til Frederikshavn hvortil vi havde vor Indbo sendt, vi havde der lejet Lejlighed
i Danmarksgade, men alle vore Forhaabninger og Anstrengelser for at faae lønnet Virksomhed blev kun Skuffelser. Othilia og Holger blev anbragt paa Bannerslund hvor de vel gjorde
noget Nytte for Føden, og min kjære Helga og jeg opholdt os vel det meste af Tiden paa Bannerslund og Mariendal hos Familien.
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Tiden uden Beskjeftigelse og Fortjeneste blev os jo baade for dyr og kjedelig, og begyndte
atter at spekulere paa Gjæstgivergaard og da det var bleven temlig Almindelig at Bryggerierne laante Penge i Gjæstgivergaarde og Hoteller, tænkte jeg at jeg vel ogsaa kunde laane og
saa løste jeg 14 Dages Kort og rejste ud at see paa Gjæstgivergaarde, Skagens Hotel til
40.000 Kr. Løkkens Gjæstgivergaard 25.000 Kr. Aabybro 55.000 Kr. Hotel Skandinavien
Aalborg Dalby Over, Pindstrup, Lystrup ved Aarhus, samt Mørke Gjæstgivergaard til 40.000
Kr. Denne siste syntes jeg best om til Prisen, Prioriteterne vare Kreditf: 12.000 kr. K. Just 8te
Aar 13.000 kr. Resten Udbetaling, men inden jeg turde kjøbe maatte jeg jo see om jeg kunde
skaffe Penge til Udbetalingen, og jeg rejste saa til Bryggeriet Ceres Aarhus og talte med Hr
Direktør Møller, om Bryggeriet vilde skaffe mig Penge, Bryggerierne Ceres, Horsens, Vejle
og Frederisia var da bleven Aktieselskab med Bestyrelse hvori Hr Etatsraad Meulengracht var
Formand, jeg havde Anbefalinger med fra Dehre Etatsraad Brestrup, Kjøbmand Thykjær og
Forpagter Fraberg Sorvad. Fra Direktøren fik jeg den Besked at han viste at Mørke Gjæstgivergaard var en god Plads, men han maatte have Bestyrelsen til at afgjøre Sagen og jeg skulde
faae Svar i Løbet af Ugen.
70.
Saa rejste jeg til Kjøbenhavn for muligt at sikkre mig Hjælp hos Hr Brygger Jacobsen, han
var imidlertid ikke Hjemme men jeg talte med Bryggeriets Rejsende og mente nok jeg kunde
faae Hjælp fra Carlsberg dersom jeg ikke kunde faae det fra Østjydske Bryggerier.
Paa Ny Carlsberg traf jeg min Brodersøn J. C. Bathum som var Brygmester der, og som jeg
senere kommer til at meddele noget mere om.
Fem Aar i Mørke.
Jeg rejste atter til Jylland og fik Tilsagn fra Bryggerierne at de vilde kautionere for den halve
Udbetaling naar jeg saa kunde faa en Vinhandler til at kautionere for den anden Halvdel, jeg
henvendte mig saa til flere Vinhandlere i Aarhus og Randers, men uden Resultat, men da jeg
imidlertid hørte at der var flere Libhavere til Mørke Gjæstgivergaard, saa rejste jeg sammen
med Commissionær Nielsen fra Randers til Mørke og kjøbte Gjæstgivergaarden med det nødvendige Montering af Gjæstgiver Th Jensen for 39.000 Kr. med Udbetaling 14.000 Kr. Overtagelsen skulde ske 15 Marts.
Jeg blev paa Gjæstgivergaarden om Natten og der blev selvfølgelig om Aftenen drukket Lidkjøb paa Handelen sammen med mange af mine fremtidige Kunder.
Dagen derpaa rejste jeg til Aarhus og paa Ceres kontor meddelte jeg Direktøren at jeg havde
kjøbt Gjæstgivergaarden, og som vi talte sammen kom en ældre Herre ind og jeg blev presenteret for ham, det var nemlig den bekjendte godgjørende Hæddersmand Hr. Etatsraad Meulengracht, han spurgte mig paa sin jevne raske Maade. Naa hvordan gaar det? Ja Hr. Etatsraad
jeg har kjøbt Mørke Gjæstgivergaard for 39.000 Kr. med 14.000 Kr. Udbetaling. Naa jeg gratulerer det er sikkert en Udmærket Gjæstgivergaard, men hvordan klarer De saa Udbetalingen? Ja Østjyske Bryggerier har været saa gode at vilde kautionere for Halvdelen og saa har
jeg henvendt mig til forskjellige Vinhandlere i Aarhus og Randers om at kautionere for den
anden Halvdel men de har alle sagt Nej. Det holder jeg sku med dem i men hvad gjor De saa?
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Ja jeg vil henvende mig til et par Vinhandlere i Aalborg som jeg kjender. Hvem ere de? Det
er Vinhandlerne Braun og Wejle. Ja de ere begge gode nok, men de boer saa kjedelig langt
herfra,
71.
maa jeg bede Dem gaa lit ind i den anden Kontor, jeg vilde tale lit med Direktøren. Jeg opholdt mig saa et lille Øjeblik i Kontoret ved Siden af og blev kaldt ind og Etatsraaden meddelte mig saa med den inderligste Glæde at nu vilde han gaa sammen med Bryggerierne og
kautionere for hele Summen 14.000 Kr. Det er sku meget bedre for Dem at være uafhængige
af Vinhandlerne og jeg har læst Deres Anbefalinger og synes godt om Deres Ansigt og jeg
haaber det maa blive til megen Gavn for Dem og til Glæde for os.
At jeg udtrykte min inderlige Tak til Etatsraaden er en Selvfølge. Etatsraaden bad derefter
Direktøren om at faa Papirerne ordnede saa Pengene kunde faas i Banken i rette Tid. Han
sagde mig Farvel med et par kjærlige Ord og det var første og siste Gang jeg talte med denne
Hædersmand, han rejste senere til Syden for Helbredet Skyld døde og blev begraven paa Aarhus Kirkegaard i en muret Gravhvælving og Etatsraadinden døde faae Aar efter og blev begraven i samme Hvælving. De brave Ægtefolk uden Børn havde med deres store Formue udrettet saa ualmindelig meget godt.
Det staar ganske tydelig for mig at jeg nu var det gladeste jeg længe havde været i de senere
Aar, og jeg bragte i mit Hjerte en inderlig Tak til Gud som havde ledet saa godt for mig og
min Familie, og jeg tøvede ikke med at glæde min kjære Helga, men sendte hende paa Bannerslund følgende Telegram.
Mørke Gjæstgivergaard kjøbt, Pengesagerne ordnet, kommer I aften Elleve toget Frederikshavn Bathum.
Jeg gik saa ind paa et Hotel og spiste med god Abetit en god Portion Mad og tog vistnok en
Bajr til, og for saa i Tankerne at anvende Tiden til Aftentoget gaar vil jeg her nedskrive de 3
Anbefalinger, som vel mest bidrog til at jeg kunde laane saa mange Penge af mig ukjendte
Mand.
No 1.
Paa Grund af at Hr C. Bathum agter at søge Plads som Bestyrer af en Landejendom, har han
anmodet mig om et Vidnesbyrd. I de fleste af de 26 Aar jeg har været Forpagter her paa Sorvad har Hr Bathum været Ejer af en Gaard her i Pastoratet hvorved jeg har havt Lejlighed at
iagtage hans Vandel, derfor kan jeg udtale som min Overbevisning, af naar det ikke er Lykkedes ham at holde sig ved Gaarden, saa er det langtfra paa Grund af manglende Dygtighed
ihærdig arbejde eller sparsommelig Levevis
72.
I saa Henseende har han Tvert i mod erhvervet sig Egnens udelte Agtelse, han har destoværre
ganske naturlig maatte dele Skæbne med mange andre Ejere af lettere jydske Gaarde der paa
Grund af Tidernes Ugunst ikke har kundet bære Udgifterne eller givet det Udbytte, man i
tidligere Perioder var berettiget til at forvente, jeg opfylder derfor gjerne hans anmodning og
give ham min bedste Anbefaling.
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Sorvad 1 Decmber 1898.
J. Froberg
No 2.
Idet forhenværende Propritær Bathum af Rygaarde agter at søge sig et Erhverv i en eller anden Stilling har han anmodet mig om en Anbefaling, og idet jeg i flere Aar har staaet i Handelsforbindelse med Manden har jeg haft Lejlighed til at lære at kjende ham meget nøje, og
kan i Sandhed udtale at Hr Bathum har været en meget dygtig og alsidig Landmand, der har
mange Erfaringer baade fra flere? Aars Ophold i Skotland og var Bestyrer af flere Ejendomme her i Landet og med alt dette er han en streng Hæderlig og sjælden elskværdig Karakter.
Det skulde derfor glæde mig meget om disse mine Udtalelser maatte være ham til Nytte paa
de Steder han søger hen for at finde den attraaede Stilling.
Randers 10 Februar 1899
Chr. Thykjær
Kjøbmand
No 3.
Hr Propritær C. C. Bathum der er født i Thy og som har været Elev og Forvalter under Det
Kongelige Landhusholdnings Selskab Ledelse samt i Skotland fra hvilke Steder han har de
bedste Vidnesbyrd hvorefter han har havt en Ejendom her i Randers Amt og senere været
Gjæstgiver i Hjørring og Løkken i 5 Aar, da han igjen blev Landmand her, hvilken Stilling
han under de trykkende landboforhold nu har forladt, kan jeg efter det nøje Kjendskab jeg har
faaet til ham bevidne er en i alle Maader hæderlig rettænkende og rederlig Mand som jeg har
haft endel Forretninger at gjøre med.
Randers 13 Februar 1899
Bredstrup
Cancelieraad og Proqurator
Nu efter denne lille Pusterum eller Afstikker tager jeg med Aftentoget og kommer til Frederikshavn kl 11 og bliver modtagen af min kjære Helga.
73.
Da Helga jo gjerne vilde see Gjæstgivergaarden og mit Rejsekort var udløbet Dagen efter, saa
rejste vi om Morgnen direkte til Mørke besaa Gjæstgivergaarden og fik Papirerne skrevne af
Sagfører Haurslev og havde alle en noget livlig Aften, hvori ogsaa Sogneraadet deltog de
havde Møde der om Dagen.
Vi besøgte derefter Svoger Lehrmanns paa Vedø og R. Madsens som da boede i Randers og
derefter rejste vi atter op til Familien paa Bannerslund og Mariendal.
Den Tid vi nu havde tilbage inden vi skulde overtage Gjæstgivergaarden gik hurtig hos Familie og Venner, og vi maatte saa atter indpakke vort Indbo og sende det med Toget til Mørke.
Min Hustru og jeg rejste til Randers den 13de Marts og var hos Madsens om Natten og den
14de rejste vi til Mørke dog rejste jeg om ad Aarhus for at faae Anvisningen paa Pengene,
som blev mig udbetalt paa Handelsbanken i Randers og med 14.000 Kr. i Lommen rejste jeg
den 15de Marts til Mørke sammen med Commissionaren og Sagfører Haurslev, samt min Ven
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Madsen fra Randers. Jeg betalte saa de 14.000 Kr. og fik skreven Skjøde paa Gjæstgivergaarden og med det samme overtog jeg Bedriften.
Othilia og Holger kom saavit jeg erindrer samme Dag over Fredenslund og Vedø til Mørke
med vor gl. Hund Trofast.
Holger blev Hjemme som Opvarter til 1 October da han kom i Kjøbmandslære hos Hr Kjøbmand J. D. Jensen i Mørke hvor han forblev som Lærling i 4re Aar og som Kommi i 2 Aar.
Othilia blev Hjemme til 1 Juni, da hun kom til Tanneshus Badehotel pr Aalbæk for at lære
Husholdningen i de Maaneder Badehotellet var besøgt og hun kom Hjem igjen ca. 1 October
og blev Hjemme ca. 2 Aar.
Oskar som var Soldat i Aalborg i Sommeren 1899 kom Hjem 1 October for efter eget Ønske
at padse Stalden i 11 Maaneder indtil han 1 September 1900 skulde til Manøvre. Indstaldningen havde nemlig tidligere ikke været til nogen Indtægt for Gjæstgivergaarden da den gl.
Staldkarl gav 60 Kr om Aaret og fik Kosten, og Oskar fik Stalden gratis og Kosten men paa
Betingelse at han skulde føre nøjagtig Bog over Drikkepengene
74.
og paa ingen Maade have Stalden længere end de 11 Maaneder da han saa skulde til en Virksomhed der kunde være gavnligere for hans Fremtid. Resultatet var at Stalden gav 90 a 100
Kr. om Maaneden og jeg fik den bortforpagtet for 300 Kr. Aarlig paa egen Kost, men vor
kjære Oskar fik alt for lit Penge i Behold af den store Fortjenste. Efter at han var færdig med
Manøvren kom han 1 Nov: 1900 som 2den Aars Elev til Forpagter Fabrisius paa Korsebølle
Langeland der efter et Aar som 3 Aars Elev eller Forkarl paa Ledreborg ved Lejre og var der
efter et Aar og 10 Maaneder som Underforvalter hos Forpagter Matzen paa Juellinge ved
Nakskov hvorfra han 1904 rejste til Efteraarsmanøvre i Aalborg. Han var Forvalter paa Løvenholm om Vinteren og der efter Overforvalter paa Juellinge i et Aar.
Gjæstgiverlivet paa Mørke Gjæstgivergaard vil jeg ikke skrive videre om, det er vel omtrent
det samme over hele Verden, nemlig et aandsfortærende Liv med Sludder og Bavl at høre og
see paa fra Morgen til Aften, Søndag og Søgen, Aar ud og ind, jeg har jo som tidligere meddelt altid holdt god Orden, Lukning til bestemt Tid og ikke skjænket for kjendelig berusede
Personer og lade mig traktere af Gjæsterne, jeg var den første om Morgenen og den siste om
Aftenen, men en lille Middagslur har jeg altid været glad ved. Min kjære Helga havde det
kjedeligere en jeg, da hun næsten altid havde travlt i Kjøkkenet, men saa slap hun da ogsaa fri
for at høre det dræbende Sludder og floue Vittigheder.
Vores bedste Tider var om Aftenen naar der var lukket og Pigerne gjorde reent i Skjænkestuen, og jeg kunde nyde min Pibe og tælle Kassen op og vi kunde saa føle os rigtig Hjemme i Fred og Ro.
Othilia var bleven forlovet med en Handelskommi Martin Mortensen hos Hr Kjøbmand Kjær.
Mortensen var født i Nykjøbing Mors 11 Marts 1876 konfirmeret der og lært Handelen og
været Kommi en del Aar hos Kjøbmændene Solberg og Møgelvang i Nykjøbing. Kaseret i
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Militærtjenesten i Viborg paa Grund af Fejl ved det ene Øje. Kom til Kjøbmand Kjær i Forsommeren 1899.
Othilias og Mortensens Bryllup fant Sted den 28 October 1902 på
75.
Oskars Fødselsdag og Oskar som skulde rejse fra Ledreborg til Juellinge var Hjemme til
Bryllupet tilligmed en lille udsøgt Kreds af Familie og Venner, Mortensen havde lejet Lejlighed i Byen og blev hos Kjøbmand Kjær indtil 1 November 1903, da han havde forpagtet Maler Jespersens Kjøbmandsforretning i Vivild.
Ved Gjæstgivergaard var en stor smuk Have med mange gode Frugttrær og jeg kjøbte nogle
flere Frugttrær og plantede flere Lindelysthuse, anlagde en fortrinlig lukket Kejlebane kostede
ikke saa lit paa Lokalerne navnlig Salenes Udstyrelse m. v. og jeg kjøbte ½tdr Land til Markedsplads for 1400 Kr.
I Slutningen af April 1904 solgte jeg Gjæstgivergaarden til Afstaaelse 11 Juni for en Pris af
49.500 kr. til en Hr. H. Sørensen fra Randers en Hædersmand at handle med og en Mand som
har gjort sig afholdt paa Pladsen.
Sølvbryllup.
Den 8de Juni 1904 paa min 62 Aarige Fødselsdag holdt min kjære Helga og jeg vor Sølvbryllup paa Gjæstgivergaarden, vores Børn Margaretha, Oskar, Holger, Othilia og Mortensen vare
med os til Alters i Mørke Kirke hos den gl. Pastor Korfs, som da allerede havde taget sin Afsked. Sølvbryllupet som var begunstiget af smuk Vejr var for os en stor Glædesfest som vor
Familie og bedste Venner fra Fjærn og Nær deltage i. De fleste af os havde den paafølgede
Dag en smuk Udflugt til Kalø Ruiner.
To Sølvbryllupssange som skylder vor kjære Margaretha deres Tilblivelse vil jeg for at undgaa Tilintegjørelse og Forglemmelse nedskrive her.
Ved Christen Bathum og Hustrus
Sølvbryllupsfest i Mørke 8 Juni 1904.
Mel: Her Peder kaster Runer over Spange.
Ved Rygaardstrand gik Christen Bathum ene.
Og saa sig træt paa Kystens Sand og Stene.
I Hjemmet var Margaretha kun ald hans Fryd og Lyst.
Og hvor der før var Munterhed, var bleven trist og tyst.
Fremmed Hjælp var til liden Baade.
Fremmed Hjælp var ej til Maade.
Fremmed Hjælp.
76.
Mel: Aa kjøre Vatten.
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Fra Estrup saa Frøken Helga kom, og blev hans Husbestyrerinde.
Det Pigebarn syntes Christen om, hun var en køn og huslig Kvinde.
I Hjemmet blev der snart saa lyst og fro. Tre uger efter lystes for de To!
Hans Fødselsdag
Hejsedes Flag
Thi da blev Helga til Fru Bathum.
Mel: Min Kærest og jeg
I Hjemmet de Begge sled trolig nok, I Vaar som i Høst.
Og Storken kom med en Børneflok, til Glæde og Trøst.
Først Oskar saa Othilia
Og Skrabe kagen Holger, ja
De skulde alle sammen ha
Formanende Røst.
Mel: Igaar jeg fik min Trøje.
Fra landlig Fryd og Hygge Fra gjæsfri Armely
De drog at søge Lykke og Mønt i Hjørring By
Den halve By sig hærmer. Og blev mod Bathum haas
Da sev de blaa Gendarmer hos ham sig fant tilpas!
Tralla o.s.v
Mel: Ud paa Livets Vej.
Saa drog de til Løkken at søge Lykken der.
Men der var ingen Guldfisk og ingen Krone-Træer
Der var best at bo
Her i Mørke kro
Og her slog de sig til ro!
Mel: Herlig en Sommernat
Det gamle Hjem saabrat, brændte en skønne Nat
Før Folk var kommen i Køjen
Nu er det rejst paany, og knejser stolt mod Sky
Paa Yndlingspladsen paa Højen.
Trallala o.s.v.
Mel: Tra-ra-tra-bom-tra-ra
Bathum gaar og blivr for svær, han har hold snart her snart der.
Paa hans Tilstand blivr han klog, naar han tager sin Dogterbog.
Skjøndt vort Landbrug end er sløjt.
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77.
Elsker han det dog saa højt.
At han med det første Aar, ud paa Landet som Agrar.
Tra-ra-tra-bom-tra-ra
Naar bare nu han ka, faa noget ud dera.
Tra-ra-tra-bom-tra-ra
Mel: Husmandssangen.
Han har som Plantør været dygtig som faae.
En Gang i de yngere Dage.
Saa mangen en Plet kom som Vidnesbyrd staa.
Om Smag og om Snille som Føstmand hvorpaa
Han kan skue med Stolthed tilbage.
Mel: I denne Vinter har vi høst.
Saa trolig ved hans Side stod, Hans Hustru god og kær.
Derfor tog han med Lyst og Mod, det daglige Besvær
Og derfor skal hun da, Faldera, stor Del i Æren ha
At Christen Bathum altid klared skæret.
Mel: Mens Nordhavet bruser.
Gid Lykke, Tilfredshed i mange Aar, i Hjemmet de Tvende maa finde.
At en Gang i Tiden om Sølverhaar, De Guldbrudekransen kan binde.
Ja det være vore Ønskers Maal.
Og tøm saa Sølvbrudeparrets Skaal!
Børnenes Hyldest.
Mel: Vort Fødeland vor altid rigt.
Nu springer Trær og Blomster ud. Og Fulesangen toner.
Naturen smykker sig som Brud. Med friske grønne Kroner.
Selv om ej Nattergalens Sang kan høres her i Lunden.
Saa lyder en Tilfredsheds Klang. Fra først paa Morgenstunden.
Men ej om Skov og Blad det var. Vi her nu synge skulde.
Men om et Sølverbrudepar med Hjerter varme kulde.
Hver Ven ved denne Højtidsfest, jo kjender Far og Moder.
De synge glad, som man kan best fra Hjertet ej fra Noder.
Om vores kjære gode Hjem, den fælles Barndomsbolig.
Hvori vi kjærlig ledtes frem, af Faer og Moder trolig.
Hvorfra vi dog maa styre ud, for eget Hjem at bygge.
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De lærte os glem ej Guds Bud og bed det bringer Lykke.
78.
Om deres ømme Kjærlighed, som strags lod Gjerning følge.
Paa Ordet vi saa godt det ved, hvorfor skal vi det dølge.
Som alle tider tænker paa, vi Børn at glæde fryde.
Til Tanken her ej Ord forslaa, for fattige de lyde.
En Tak for ald den Kjærlighed, til Fader og til Moder.
Det her paa Jord vi ved, for Søster eller Broder.
Derfor Hura med Frydesang, Sølvbrudeparret leve.
Af Hjertenslyst med Fryd og Klang, vort Glas vi nu vil hæve.
Den 11te Juni afleverede vi Gjæstgivergaarden til Hr. Sørensen og efter 3 Dages Ophold hos
gode Venner rejste vi den 14de til Vivild hvor vi foreløbigt tog Ophold hos Mortensens.
Efter at have seet paa forskjellige Ejendomme kjøbte jeg i Slutningen af Juni Maaned en mindre Gaard paa Vivild Mark af Hr. N. Blumensaat for 15.500 Kr. som vi skulde overtage den
20de Juli, og saa rejste vi en Tuur paa 14 Dage til Familien i Thy og Vensyssel, en dejlig Tuur
havde vi blandt andet fra Thisted til Aalborg med Dampskibet i særlig smuk Vejr, ligesom vi
ogsaa med Familien havde en interesant Tuur til Skagen hvor vi havde den Ære at see Kejser
Vilhelm paa nær Hold, han var nemlig med nogle Oficerer gaaet Iland fra sit Skib og marserede en rask Tuur igjennem Byen ud til Grenen.
Vivild.
Efter Hjemkomsten overtog vi altsaa Gaarden den 20de Juli, Indtoget paa Gaarden var i ald
Tarvelighed, min Helga og jeg spaserede fra Vivild ud til Gaarden med en Gangsti, vi havde
Brød Fødevarer samt andet Husgeraad under Armen, og Mutter var nær ved at tabe hendes
sædvanlige gode Humør over ald den Tarvelighed. Det medste af vores Indbo som var bleven
staaende i Mørke, blev samme Dag kjørt over til os. Jeg havde fædstet en bekjent dygtig Karl
Jens Christian Jensen som jeg beholdt i ca. 1½ Aar men derimod fik vi ingen fast Pige før 1
Nov. Dagen efter Overtagelsen rev vi den gl. Lade ned og jeg byggede
79.
strags en ny Lade, som der trængtes saa haart til. Stuehuset var gl. Staldlængen var nyere,
Jorden lit over 31½tdr Land hvoraf 4½tdr Land fortrinlig Eng, 5 Skjp Tørvejord, Resten gode
flade Agerjorder, forsult og i daarlig Drift, men Marken blev strags anlagt i smukke regelmæsige Vange, tylkumme lavet, Haven sat i stand gjort Kredit Laan og faaet Prioriteterne ordnet.
Besætningen 10 Køer 6 Ungkvæg 2 Heste var det sædvanlige, dog viste det snart at det var
umuligt at faae en Pige der vilde malke 10 Køer daglig ligesom det efterhaaden blev næsten
umuligt af faa baade Pige og Karl til den Slags mindre Gaarde selv for urimelig høj Løn.
Karle 3 a 500 Kr. Piger 2-300 Kr. og saa ejede ingen af dem Sparekassebog eller videre Klæder, men en Gymnastikdragt og en Cykle paa Afbetaling (eller Afbedrag). Ja den Slags Ungdom paa Landet skulde man synes var meget daarlig skikket til at blive Statshusmand og nyde
godt af de mange Millioner Kr. som vor magtjagende saakaldte demokratiske Lovgivning
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aarlig smider ud til dem. Hu, Ha, hvornaar skal Fornuften atter komme til at regjere i Danmark.
Min Broder Sørens 2den Hustru Maren, som i øvrigt havde besøgt os dels med sin Mand, paa
Fredenslund og dels i Mørke, døde efter ca. et Aars Svaghed i Marts 1906, og Helga og jeg
var oppe i Gjersbøl til Begravelse. I September samme Aar blev Broder Søren meget Syg af
Blodopkastning og jeg var oppe hos ham en Ugestid, dog kom han temlig godt over dette og
besøgte os et Aarstid efter sammen med Datteren Margaretha og hendes Mand P. Nielsen.
Min Svoger A. Hansen tidligere Ejer af Egebjerg Mølle og Søgaard i de senere aar boende
Kjøbenhavn, døde der af Apoplexi den 20 Maj 1908, og blev begraved i Egebjerg den 29de
Maj. Margaretha og jeg var over til Begravelse og besøgte vor Familie og flere Bekjentere
baade i Kjøbenhavn og Odsherred.
Som tidligere skreven var vor Svigsøn Mortensen bleven Kjøbmand i Vivild, men det gik
desværre den gale Vej. Han gik Falit i Marts 1907, men kom ved 2 Venners Hjælp til at fortsætte Handelen til September 1908, men det vilde ikke gaae som Kjøbmand, og han blev saa
hjulpet til en Vognmandsforretning i Bryrup hvor de boede nogle Aar. Var der efter en Tid i
Hovedgaard og kom 1 November 1912 til Herning
80.
hvor de har en Ølhandel og Vognmandsforretning og det seer ud som det lysner lit. De har 3
raske Børn 2 Sønner og en Datter.
Resultatet af Mortensen Falit var omtrent min Ruin idet jeg var kommen til at tilskyde og
kautionere for alt for meget efter min Formues omstændigheder og jeg maatte saa hurtig som
muligt sælge Gaarden, og jeg fik den solgt og flyttede derfra i Efteraaret 1909 og Gaarden
med alt blev udbragt til ca. 19.000 Kr.5 Oskar var Hjemme og hjalp os i de siste par Aar i
hvilken Tid jeg ogsaa havde havt et par slemme Sygdomsanfald.
Holger var som tidligere skreven hos Kjøbmand Jensen i Mørke i 6 Aar derefter Trainkonstabel et Aar i Kjøbenhavn. Senere havde han nogle Pladser, og den 1 August 1909 forpagtet en
Kjøbmandshandel i Gjern og paa hans 25 Aarige Fødselsdag holdt han Bryllup med sin Forlovede Frøken Olga Bøggild (det var den 9de October 1909). Olga var yngste Datter af fhv.
Kjøbmand Bøggild i Lemvig nu boende i Sparkær. Hr. Bøggild er en Præstesøn og Fru Bøggild er en Datter af S. S. Blichers søn fhv. Præst i Vinding ved Holstebro. Brylluppet stod i
5

Eksemplar nr. 2: Efter mange forgjæves Forsøg lykkedes det mig at sælge Gaarden den 23de August, uden Avl
og Besætning til Ejendomshandlerne A. Adamsen og Aa. Andersen for 14.500 Kroner. Vi skulde flytte fra
Gaarden i Oktober Maaned, naar jeg havde faaet alt Løsøret gjort i Penge. Jeg fik 1000 Kr. udbetalt med Fradrag af nogle Renter, og Kjøberne overtog den faste Gjæld.

Vi fik godt Hjem avlet alt Korn i Stak til Damptærskning, Rugen saaet efter Ordre paa 3 Steder, Kartoflerne op
og noget Efteraarspløjning pløjet, bestemt Løsøre auktionen til 5te Oktober og blev med Nød og Næppe færdig
med Damptærskning 4de Oktober. Auktionen gik ret godt og indbragte paa Papiret 3.333 Kr. 36 Øre men da alle
Auktionsomkostningerne og Renter vare fradragne i alt 278 Kr. 71 øre blev kun igjen 3.059 Kr. 07 øre Kornsalg
866 Kr. 96 øre Halm og Roer foreløbigt 354 Kr. 69 øre Mejerioverskud 93 Kr. 53 øre, i alt 4374 Kr. 25 Øre
altsaa 18874 Kr. 25 Øre for Gaarden, en lille Pris, da jeg dog for et Aarstid siden var budt 20.000 Kr. for den,
men mine Kreditorer lagde en saadan Pres paa mig, at jeg var tvungen til at sælge.
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Hr. Bøggilds Hjem i Sparkær og som Bryllupsgjæster vare Helga og jeg Margaretha og
Oskar, Olgas Broder Hr. S. Bøggild fra Langaa og Hustru samt hendes ælste Søster Fru. Fogh
Kjøbenhavn. Brudeparet og vi 4re Gamle var Dagen efter til Alters i Gammelstrup Kirke og
om Eftermidagen rejste Brudeparet til deres Hjem i Gjern, Oskar rejste til Lerbæk ved Frederikshavn hvor han skulde være midlertidig Forvalter. Margaretha rejste Hjem til Randers og
vi 2 Gamle stoppede en Nat over hos Hr. R. Madsen i Viborg hvor de havde faaet en Bestyrerplads. Vi rejste Hjem til Vivild den næste Dag.
Og nu en lille Kapitel om mine ingenlunde lyse Pengesager. Med en forbausende Redebondhed var Svoger Lehrmann i Allingaabro (uden min Anmodning) gaaet ind paa at laane min
Svigesøn Mortensen Penge (vel at mærke til 6 % Renter) og jeg blev som Svigefader paa en
Maade omtrent presset til at kautionere for oprindelig 4re forskjellige Poster hvis Størrelse
dog ikke her skal nævnes, og da Mortensen saa gik Falit og Boet kun gav 20% Dividende, saa
stod jeg
81.
med Smerterne, og da Lehrmann var Hovedkreditor saa tilbød jeg ham min Gaard til den Pris,
som jeg havde været budt af 2 forskjellige solide Kjøbere og saa tilbød jeg ham at fradrage
hele sin egen Tilgodehavender men han vilde ikke eje Gaarden og forslog mig at accelerere
med mine Kreditorer og lovede at gaae ind paa 50% Acord men da jeg i de Dage solgte Gaarden blev jeg med Kniberi i stand til at byde 60% til mine Kreditorer hvilken Acord de alle gik
ind paae, Lehrmann dog først efter at han havde skjældet mig Hæder og Ære fra. Min kjære
Margaretha havde 2.030 Kr. til gode hos mig men fik dog kun 1000 Kr. og saa gav hun de
500 Kr. til Oskar og laante Holger de andre 500 Kr.
I Efteraaret havde Helge og jeg lejet Lejlighed i Villa Solhøj Bøsbrovej ved Randers den 20de
October kjørte Vognmand Ole Boelsmand vor Flyttegods fra Vivild til Solhøj6 og vi tog med
6

Eksemplar nr. 2: Vi blev efter at have taget Afsked med Naboer og Venner af S. Boesens Vogn kjørt til Allingaabro og tog med Toget til Strømmen, og tog derpaa mod Vognmanden, og vort Tøj fik vi ind i Lejligheden,
Huslejen for ¼ Aar 40 Kr. forud betalt. Nu var det vor Plan at vilde rejse i ca. 3 Uger omkring til Slægt og Venner, og da vi havde vor store Newfounlænder Trofast med, som Holger skulde have, saa pakkede vi strags vor
Koffert og rejste samme Aften med Banen til Gjern og afleverede Hunden, blev hos Holger og Olga næste Dag
og Nat, og rejste den 22de med Toget til Snedsted og besøgte min Broder i Gjersbøl, vi tilbragte der nogle behaglige Dage, sammen med min Broder og hans hjemmeværende Børn og Svigersønnen Kræaturhandler P. Nielsen og Hustru, vi besøgte Familien i Hundborg, Brødrene Harkjærs, min gl. Ven Tømrer J. Jensen i Torsted og
min Barndomsven Poul Holm i Thisted. P. Nielsen og Hustru Margaretha som tidligere i ca. 14 Aar havde opholdt dem i Amerika, vilde i November Maaned rejse derover igjen.

Den 28 October om Morgenen sagde vi Farvel til min Broder og den øvrige Familie og rejste med Toget fra
Snedsted over Thisted, Fjerritslev, Nørre Sundby, Hjørring til Frederikshavn hvor vi kom Kl. 11 Aften og blev
modtagen af Oskar hvis Fødselsdag det var, og Svoger Mehrens og Johanne og vi kjørte saa til Bannerslund.
Paa Bannerslund boede vi i 11 Dage og besøgte næsten daglig Svoger Pedersen Mariendalsminde, og vi talte
jevnlig med Oskar som jo da var Forvalter paa Lerbæk, en Dag vare vi Helga, Johanne og jeg paa Nordenbæk i
Ø. Vraa og besøgte Joh Voss og Marie, og en anden Dag besøgte vi sammen med Pedersen, Hr. Astrups og
Mine paa Tangen, Pedersen og jeg kjørte Landevejs dertil en interesant Tuor forbi Sæbygaard.
Nu de Dage gik jo meget hurtig og den 8de November kjørte vi til Frederikshavn og var sammen nogle Timer hos
Ida, hvor efter vi Aften Kl 7 tog med Exprestoget til Randers hvor vi blev medtagen af Margaretha der efter
Ordre fra Konsul Thyggesen var mødt med lukket Ekvipage for at kjøre os Hjem til Solhøj, og der havde Marga-
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Toget derud, men samme Aften rejste vi med vor store Newfoundlænder Hund ned til Holger
i Gjern (han skulde have Hunden) og efter at vi havde været hos Holger og Olga en Dagstid
rejste vi den 22de til Thy, hvor vi var hos min Broder i ca. 8te Dage og besøgte en Mængde
andre Familie og Venner. Den 28de rejste vi atter fra Thy over Fjerritslev til Frederikshavn, og
boede saa hos Familien paa Bannerslund i 11 Dage men besøgte næsten daglig Svoger Pedersen, og i øvrigt Familie og venner. Den 8de November Aften rejste vi hjem med Exprestoget,
og Konsul Thygesen havde ladet Margaretha møde os paa Banegaarden med lukked Vogn og
kjøre os Hjem til Solhøj hvor Margaretha havde faaet vores Lejlighed lavet rigtig hyggeligt til
os.
Paa Solhøj havde vi nu en hyggelig Lejlighed og vi fik det næsten alt for magelig efter vores
tidligere Slid, thi det viste sig umuligt for mig at faae noget lettere Beskjeftigelse navnlig
Skriveri eller Lignende hvor ved jeg kunde tjene noget, min legemlig Arbejdsdygtighed var
nemlig aldeles ophørt, efter en Hjerneblødning som jeg havde havt i Juni Maaned, hvorefter
jeg navnlig kunde mærke en lille Lammelse i højre Arm og Been som jeg dog haaber med
Guds Hjælp med Tiden skal helt fortage sig, Min Stemme var ogsaa bleven for andret saa jeg
havde vanskelighed ved at tale, men denne Lamhed gaar Gudske Tak mere og mere væk.
82.

retha allerede faaet det lavet ret hykkeligt for os, og paa nogle faae Dage havde vi faaet alt pakket ud og sat paa
Plads og havde i det hele taget et smuk og hykkelig Bopæl, og vi fik det næsten alt for magelig efter vores mange aarige Slid, det viste sig at det ikke var muligt for mig, at faae Beskæftigelse ved Skriveri eller lignende som
jeg kunde tænke at udføre. Imidlertid gled Tiden og vi naaede hen til Juul og vi rejse efter Indbydelse 24 December til Gjern og var Juledagene sammen med Holger og Olga og gl. Bøggilds fra Sparkjær ligesom Oskar
ogsaa var der, han var nemlig kommen fra Lerbæk, da den ny Ejer Hr. M. Jørgensen selv havde bragt sin Forvalter med fra Raaballegaard hvorfra han kom.
Vi tilbragte en dejlig Julefest i Gjern og rejste den 30te til Silkeborg hvor Mortensen hentede os Hjem til Bryrup
hvor vi hos vor kjære Othilia og Mand og Børn tilbragte Nytaarsaften og de første Dage i Nytaaret, i Bryrup
besøgte vi ogsaa vores gl. Bekjenter Familien Leth og Familien V. Jensen. Mortensens lille Børn den 7 aarige
Aksel og den 5 aarige Helga vare saa glade over os Besteforældre at vi knap kunde faae Lov at rejse igjen, men
vi havde jo nu bestemt os længere omkring og havde meldt vores Besøg hos vore gl. Venner Familien Madsen
pa Hede Mølle. Vi rejste saa 5te Januar med Toget over Horsens til Hovedgaard Station hvor vi blev afhendtet af
Hr. Madsen.
Hr. Madsen var yngste Søn af min gl. Nabo Madsen i Rygaarde, han havde efter Elevtiden bestyret Frederikshøj
ved Svenstrup nogle Aar og blev derefter fædstet som Forvalter hos Frøknerne Hedevig og Elenora Kjær paa
Hede Mølle, blev gift med Hedevig som efter en Deel Aars lykkelig Ægteskab døde efter en Nedkomst fra Mand
og 6 Børn, Madsen blev senere gift med Svigerinden Frøken Elenora Kjær som blev en god Stedmoder for Søsterens Børn hvoraf de for nogle Aar siden mistede en kjær svag Søn.
Hr. C. Madsens ældre Broder og vor gl. Ven R. Madsen som førhen meddelt havde faaet en Bestyrerplads i
Viborg havde en lille Gaard i Kattrup ved Hovedgaard som han ikke havde kundet faae solgt, føren han tiltraadte Bestyrerpladsen i Viborg, og Madsen Svoger vores gl. Ven Hr. Ejendomsbesidder C. Sørensen fra Hadsund
og Hustru havde nu i ¾ Aar bestyret bemeldte Gaard og traf det sig saaledes at Sørensens skulde holde Sølvbryllup den 9 Januar, og da det padsede for vores Rjserutte blev vi inviterede til Sølvbryllup, sammen med C. Madsen og vi tilbragte en Deel særdels behaglige Dage hos Familien Madsen og deltage i Sølvbuylluppet i Kattrup
baade den 9de og 10de og næste Dag rejste vi atter med Aftentoget Hjem til Solhøj, og der tilbragte vi Tiden i
temlig Ensformighed i ca. 4 Uger.
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Som tidligere bemærket vare vi ved min uheldige Kautionsforpligtelse bleven fortrolig med
at vi ikke alene vilde blive nød til at sælge Gaarden, men ogsaa at vi vilde faae for lit at leve
af paa vor ældre Dage naar vi vare opslitte.
Vor kjære Datter undfangede først Tanken og i Forening med vore andre Børn opfordrede os
til at søge Optagelse i Randers Hospital. Vi fik saa Ansøgningsblanketter som vi udfyldte og
Margaretha fik Deher Bankdirektør Thygesen og Hr. Etatsraad Ankerstjerne til at anbefale
Ansøgningen særdeles godt, ligesom der ogsaa var Anbefaling fra Hr. Pastor Scheel i Vivild
og Attest fra Dogter Frandsen i Ørsted. Ansøgningen blev indsendt den 18 Juli 1808.
Den 15 December 1909 (Margarethas Fødselsdag) døde i Hospitalet en Fru Koch og derved
blev den første Plads ledig for et par Ægtefolk, siden vor Ansøgnings Indsendelse og vor kjære Margaretha var strags i Virksomhed for os, hun formaaede Hr. Justitsraad Lehrmann samt
en Sagfører til at tale vor Sag paa rette Sted og hun fik min gl. Ven Hr. Lærer Taubro til at
skrive til Biskop Sørensen og anbefale os. Hr. Taubro staar højt hos Biskoppen som Lærer.
Imidlertiden gled Tiden, i Julen var vi hos Holger og Olga i Gjern sammen med de gl. Bøggilds fra Sparkjær og Nytaars aften og de første Dage i Nytaar var vi hos Mortensens i Bryrup
hvor vi ogsaa besøgte vor gl. Venner Familien Leth og V. Jensen7. Vi rejste derfra for at besøge Familien Madsen i Hede Mølle ved Hovedgaard, og var den 9de Januar med dem til Familien C. Sørensens Sølvbryllup paa R. Madsen Gaard i Kattrup, som de da bestyrede, og den
11te Januar rejste vi Hjem til Solhøj og der tilbragte vi Tiden i temlig Ensformighed i ca. 4re
Uger.
Den 5te Februar 1910 havde Stiftsøvrigheden Hr. Biskop Sørensen Aarhus og Hr. Stiftamtmand Drejer i Skanderborg tildelt os Pladsen i Randers Hospital, hvilket Mandag Morgen den
7de blev telefoneret til Margaretha og hun var ikke længe om at komme ud til os paa Solhøj
med denne glædelige Meddelelse, Margaretha som jo havde kæmpet saa tappert for os, var
Henrykt af Glæde og vi gl. takkede inderlig Gud, som havde bønhørt os og skaanet os for at
lide Mangel i vor Alderdom.
Den 8de Februar om Formi: var jeg pligtskyldig paa Takkevisit
83.
hos Dehr forstander Canselieraad Thomsen, Borgmesteren, Byfogden og Sognepræsten og
Helga og jeg tog saa med Middagstoget til Auning, tog til Gjesing til Lærer Taubros Fødselsdag og meddelte den gode Nyhed, vi blev i Gjesing et par Dage og efter nogle Dages ophold
hos Vennerne i Vivild tog vi Hjem til Solhøj Søndag 13 Februar.
Efter Hjemkomsten gjorde jeg Takkevisit hos Dehr Bankdirektør Tygesen Etatsraad Ankerstjerne og Justitsraad Lehrmann og skrev vor tak til Biskoppen og Stiftamtmanden.
Randers Hospital.
7

Eksemplar nr. 2: Mortensens lille Børn den 7 aarige Aksel og den 5 aarige Helga vare saa glade over os Besteforældre, at vi knap kunne faae lov at rejse igjen.
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I de nærmeste Dage efter at vi havde seet og taget Maal af vores tilkommende Lejlighed i
Hospitalet bestemte vi os for hvad Indbo vi kunde faa Plads til og have Brug for i Hospitalet
og saa delte Resten imellem Børnene, vi havde ikke bragt det dertil at vi kunde give Børnene
Penge, men vi havde ikke saa ganske lit Sølv og Pletsager, Porselain Glasvare Senge og Sengeklæder nogle Møbler Bøgger Kjøkkentøj m. m.
Den 25 Februar 1910 flyttede vi herind i Hospitalet og blev særdeles vel modtaget baade af
Canselieraaden og alle andre her, og nu begyndte vi paa at have gode Dage. Vor Ekvipering
og Indbo vurderet til 1750 Kr. tilfalder Hospitalet efter vores Død og var alt godt og padsede
efter Lejligheden, vi har 2 mindre hyggelige Værelser men har senere faat en større Lejlighed,
vi har frit Lys, Brændsel, Vadsk, Læge og Medesin, Rengjøring, og kan faa 2 Retter meget
god Middagsmad leveret for 21 Øre til hver fra Økonomens Kjøkken, her er Kirke, Læsestue
med flere Blade og stor Bogsamling en Bedesal hvor der holdes Andagt hver Søgndag Efterm. kl 5½ her er en stor smuk Have med mange Lysthuse, og her er en hykkelig Kirkegaard
hvor vi for modentlig skal nedlægges til den siste Hvile. Fouer Ugentlig 4 Kr. til hver.
Nærmere Oplysninger om Randers Hospital har jeg opskreven i en Bog (Fundats for Randers
Hospital) og skal her kun kortelig meddele at Stiftelsen som er meget rig er oprettet 6te December 1558 af Chr. III af det da nedlagte St Jørgens Kloster, nu for 100 Ældere Personer af
de bedere Stænder, som har erhvervet dem et godt Navn, men vel lit paa Kistebunden til at
kunde tilbringe Alderdommen uden Næringsorger. I Reglen 2/3 kvinder 1/3 Mænd og deraf 8te
par Ægtefolk, resten enlige, Enker, Enkemænd, ugifte Damer og Herrer.
84.
I April og Maj Maaned var vi paa kortere Visit hos R. Madsen i Viborg, Bøggilds i Sparkjær,
Holgers i Søbyvad Kro, Mortensen i Bryrup hvis lille Søn Ejner blev døbt Søndagen den 8tende
Maj, den 14de Maj rejste vi fra Søbyvad og Hjem.
Broder Sørens Død.
Mandagen den 27de Juni 1910 Eftm: fik jeg Brev fra min Broderdatter Ane Marie i Gjersbøl
med Meddelelse om at min Broder Søren atter var lagt paa Sygelejet af begyndende Koldbrand i højre Fod og at det efter Lægens Erklæring temlig sikkert vilde blive Døden, jeg rejste
strags med Aftentoget og kom til Snedsted ved Midnatstid, blev afhendtet med Vogn, jeg
talte dog først med min Broder om Morgenen, han var meget glad ved at jeg var kommen.
Han var sikker paa at han snart skulde dø, men det bekymrede ham at han ikke havde faaet
gjort Deling med sine 4re yngste Børn Helsødskende, de ældste Børn af første Ægteskab havde for en Deel Aar siden faaet og kviteret for hele deres Arv (og derforuden som Gave 150
Kr. til hver.)
Da jeg nu kunde forstaa at min Broder og Børnene vare enige om Arv og Deling saa kjørte
Johannes og jeg strags til Thisted og fik Arvesagen ordnet og fik skreven Skjøde til Johannes
paa Gaarden, kom Hjem igjen om Eftermidagen og Broder var glad ved at kunde underskrive
Skjødet, med en Nabo og jeg til Vitterlighed og derefter var han saa tilfreds at han efter Øn-
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ske røg en Pibe Tobak og talede med os og flere en hel Time8. Jeg havde skreven efter Helga
og hun kom om Fredagen den 1ste Juli og Søren var synlig glad ved at see os og kunde kjende
os til det siste, han døde tidlig Mandag Morgen den 4 Juli og blev under meget stor Deltagelse begravet den 9 Juli ved siden af sin siste Hustru paa Snedsted Kirkegaard og paa Graven
har Børnene ladet sætte en smuk Mindesteen og vi lod tilføje en mindre Dito. Min Svigerinde
Ane fra Hundborg og flere af hendes Børn deriblandt Direktøren fra Randers var nærværende
ved Begravelsen.
Min Broders Familie.
Min Broder havde i sin 2 Ægteskaber 16 Børn hvoraf 7 ere døde, deraf lever 4re af siste Ægteskab, nemlig Ane Marie, Johannes og Jensine som ere Hjemme og ugifte og Katrine
85.
som i flere Aar har været i Amerika og senere er bleven gift, og af Børn i første Ægteskab
lever 5, nemlig Inger gift med Husejer Jens Iversen i Snedsted, Maren gift med en Gaardejer i
Tøttrup, og i Amerika Niels Holm Bathum gift med en Landmands datter fra Lolland og boende i Cicago, Margaretha gift med P. Nielsen ogsaa nu boende i Cicago, og Christen Bathum
Landmand derovre.
Min Svigerinde Ane Bathum i Hundborg har nu i hendes lange Enkestand faaet sine Børn
godt opdraget, Den ælste Søn P. Rysgaard har jeg foran skreven om. Niels har Ejendommen
er gift men har ingen Børn. Christen var velbegavet gik paa Skolelærer examen, kostede Forældrene alt for meget, tog kun 3die Karakter, rejste pludselig til Amerika er gift og boer i Cicago og skal have det ret godt, men lader ikke sin Moder eller Sødskende høre fra sig. Jens
Chr Bathum var som dem alle meget begavet tjente først som Dreng i Hundborg, kom efter
Confirmationen til Ølbrygger Chr Bredal i Thisted og rejste senere ved Bredals Hjælp til
Tyskland hvor han i ca. 7 Aar i Bayeren og Østprøsen grundig lærte Bajrsk bryggeriet med alt
derhenhørende, kom Hjem og var først Indfanterist i Helsingør, derefter Brygmester paa Ny
Carlsberg, senere Brygmester og Direktør paa Kjøge Bajrskbryggeri. Vistnok i Eftervinteren
1907 blev han valgt til administrerende Direktør for det store altid velansete Bajerbryggeri
Thor i Randers og har nu paa nogle Aar bragt det op til et absolut 1ste Klasse Bryggeri her i
Landet. Hans Hustru er født Rosenstand fra Kjøbenhavn, de boer særdeles smuk i Direktørboligen, og 4re raske smaa Døttre bidrager til at forskjønne Hjemmet.

8

Eksemplar nr. 2: Det var nu i yderste Øjeblik at min Broder fik gjort Deling imellem sine Børn da han senere
ikke kunde tale med os, men dog kjende os til det Siste, Helga som jeg havde skreven efter, kom Fredag aften 1
Juli og Søren var synlig glad ved at see os til det siste han døde tidlig Morgen Mandag 4Juli, og blev under meget stor Deltagelse begravet ved Siden af sin siste Hustru paa Snedsted Kirkegaard Lørdag den 9de Juli og Graven har Børnene ladet sætte en smuk Mindesteen og vi lod til følge en mindre Dito. Under vort Ophold i Thy
besøgte vi en Dag vor Svigerinde Anne Bathum i Hundborg og Familie og de vare jo ogsaa til Begravelsen i
Gjersbøl ligesom ogsaa Direktør Bathum fra Randers var kommen til Begravelsen. I de Dage Helga og jeg var i
Thy besøgte vi flere af de flinke Nabofamilier ligesom vi besøgte mine gl. Venner Brødrene J. Harkjær Todbøl,
N. Harkjærs og V. Harkjærs i Snedsted, og vi vare en Dag til et stort gruntvigs Vennemøde og hørte flere dygtige Præster i Præstegaards store og smukke Have hvor den gl. Seminarium har ligget og hvor en Mindesteen er
rejst med Indskribtion at Seminariet blev flyttet derfra 1848.
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Johannes Bathum tjente mange Aar paa Søndergaard, er nu gift med en Jordmoder og har en
mindre men god Ejendom i Sennels ved Thisted.
Margaretha er gift med en Landmand ogsaa fra Hundborg og boer i Java i Amerika.
Karin som er ugift og noget svag, boer hos Moderen i Opholdslejligheden og syer.
I de Dage Helga og jeg var i Thy besøgte vi flere af de flinke Nabofamilier samt mine gl.
Venner Brødrene Harkjær paa Todbøl, N. Harkjær og V. Harkjær i Snedsted. Vi var en Dag
til et stort grundtvigs Vennemøde og hørte flere Præster i Præstegaardens store og smuke
Have, hvor den gl. Seminarium
86.
har ligget, og hvor en Mindesteen er rejst med Indskription at Seminariet blev oprettet 5/10
1812 og flyttet derfra 1848.
Rejser, Anbefalinger, Forskjelligt.
Den 14de Juli rejste vi fra Thy og kom her Hjem 30 Juli efter at vi havde aflagt Besøg hos
Bøggilds i Sparkjær, Madsens i Viborg, Holger i Søbyvad, Mortensens i Bryrup og Madsens i
Hede Mølle. Hele Tuuren var en Rejse paa 30 a 34 Dage.
Den 12 September kjøbte Oskar af Kreditforeningen en mindre Ejendom paa 28tdr Land i Søbyvad Mark hvorpaa han i ca. 1½ Aar arbejdede flittig men ved Uheld store Skuffelser og
flere ukloge Dispositioner kun havde Tab, han solgte den til en Slyngel og maatte tage en til
dels pansat Motorbaad som Betaling og med den strande han paa Hjelmen i August 1912 redede Livet ved Svømning men satte alt øvrigt til.
I Slutningen af October 1910 besøgte vi min gl. Ven Just Bachs og hans Familie i Dalbyneder
og Omegn.
Juleaften 1910 tilbragte vi hos familien paa Thor og overværede Gudstjenesten i St. Mortens
Kirke.
Den 29de Decb: havde vi en smuk Julefest her paa Hospitalet, med Juletræ, Taler, Sang, Musik, Chocolade, Kaffe, Kager, Todi, i Overværelse af Canceliraaden med Familie9, Borgmesteren, Byfogden og Frue, Præsten og Frue.
Nytaarsaften var vi hos Holgers i Søbyvad sammen med gl. Bøggilds og paa Tilbagevejen
først i Januar, var vi hos Hr. Madsens i Viborg nogle Dage.
Den siste af min gl. Naboer og Venner fra Rygaarde Anders Bacher tidligere Gaardejer i Mogenstrup, nu i mange Aar boende i Vivild døde i Februar 1911 og blev begravet i Nørager og
jeg rejste en Tuur derud til Begravelse.
9

Eksemplar nr. 2: …hvori deltog Hr. Cancilieraaden med Fru og Svigermoder samt Borgmesteren, Byfogden
med Fru, Pastor Kobbel med Fru og Søn.
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Mit i Maj Maaned tog vi til Søbyvad for at hjælpe dem noget da de i en nær Fremtid ventede
Storkebesøg. Den 5te Juni Grundlovsdagen bekom de en Søn, som 2 Juli blev døbt i Gjern
Kirke med Navnene Hugo Mehrens Bathum10.
87.
Den 8de Juni min 69 Aarige Fødselsdag var vi forsamlede med alle vore Børn i Søbyvad11.
Den 14de Juni rejste vi Hjem.
Den 22de Juni 1911 døde min Svigerinde Othilia Hansen Nykjøbing Sjælland12.
Den anden September rejste vi efter Indbydelse til Bannerslund hvor vi blev i 14 behaglige
Dage og kom omtrent daglig sammen med Svoger Pedersens, Ida og andre Venner, vi havde
flere fornøjlige Kjøretuurer, og rejste Hjem til Randers den 16de September.
I én af mine Livserindringer har jeg opskreven en heel Deel Skrivelser fra og om det Kongelige Danske Landhusholdnings Selskab, som jeg ikke vil gjentage her, men jeg vil dog her
afskrive min kjære Helgas Anbefalinger13.
No-1.
Det vilde glæde mig meget om jeg ved disse Linnier kunde gavne Frøken Helga Mehrens,
som med tro Hengivenhed tjente os i en Aarrække, deltagende ved Madlavning, samt ved alt
indvendig Arbejde i Huset, utrettelig flittig og opoffrende i enhver Retning, med uendelig
kjærlighed antageet sig Børnene og været en omhykkelig Plejemoder i Sygdomstilfælde. Med
10

Eksemplar nr. 2: Den 14 Mai rejste Helga til Søbyvad med Toget til Faarvang, og jeg rejste med Fjorddamperen Falken til Udbyhøj hvor Oskar hentede mig, jeg blev ham I 6 Dage og glædede mig over den Properhed i
Hjemmet og den Fremgang som jeg kunde spore i hele Bedriftten, en Husholderske har han faaet fæstet fra 1
April til November, hun er ret flink til at hjælpe ved alt i Marken og holder Huset propert, Lørdag 20 Maj rejste
jeg med Falken til Randers og med Toget til Faarvang og til Søbyvad. Søndag Eftm. kjørte Holger en Tuor med
Olga og os til Hammel, Frisenborg, Jernit en ualmindelig smuk Tuor igjennem Skovene og omad Søbygaard og
Sø hjemad.
11

Eksemplar nr. 2: Vi vare glade ved i Søbyvad at have alle Børnene samlet, Margaretha og Oskar var komne
med Toget fra Randers og Mortensen som nu er Staldforpagter og Vognmand i Hovedgaard var kjørende Landevejs de 7½ Miil til Søbyvad med Othilia og deres 3 Børn.

12

Eksemplar nr. 2: Søndag den 9de var Helga og jeg en Tuor med Falken til Udbyhøj og i Søbyvad at besøge
Oskar og var glad ved at see hans Bedring.

Den 25 Juli var vi en Sviptuur i Søbyvad og paa Hjemrejsen næste Dag talte vi med Svoger Mehrens paa Langaa
Station, han havde været til extra Generalforsamling i Kreditforeningen i Viborg.
Den 2 Aug: rejste Helga og jeg til Sødring for at hjælpe Oskar i Høsten, da han havde afskediget Husholdesken
som havde været plaget af kronisk Dovenskab, vi blev hos ham i 3 Uger.
Den 28 Aug: var Helga en Sviptuor hos Mortensen i Hovedgaard hvor Børnene vare syge af Kighoste, men
bleve dog temlig hurtig raske.
13

Disse anbefalinger m.m. er nedskrevet i CCB’s erindringsbog No 2 og er medtaget i appendix’et.
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den største Tillid til hendes ofte prøvede Paalidelighed og Redelighed kom jeg herved med
Tryghed herved anbefale hende paa det beste til Enhver.
Kjøbenhavn den 24 December 1878
Nielsine Mathiesen
Studiestræde No 7. 2den Sal.
No-2.
Helga Helene Bathum født Mehrens har tjent mig som Husbestyrerinde i 38 Dage fra 1st Maj
1879 til 8de Juni samme Aar, og fra den Tid indtil nu i ca. 34 Aar som min kjære tro faste
Hustru styret saavel mig som vor Husholdning til min fulde Tilfredshed, men jeg vil dermed
paa ingen Maade anbefale hende til andre, da jeg ønsker at beholde hende som Medregent
saalænge jeg lever.
Randers den 24 Maj 1913
C. C. Bathum
Forhv Propritarius nu Pensionær
I en af mine andre Erindringer har jeg skreven en Deel Politik i Ud og Indland her vil jeg foreløbigt gjemme det lit.
88.
14

Den 1 November 1911 rejste vor kjære Margaretha fra Konsul Thygesens hvor hun havde
været Husbestyrerinde i 9½ Aar, rejste derfra paa Grund af slangeagtige Intriger af en derværend Sygeplejske Sevirine Frik stammende fra en Smaagade i Maribo. Margaretha har foreløbigt faaet Plads hos Hr Konsul Jensen her i Byen som Medhjælperske og Sygeplejerske for
den syge Frue.
I de første Juledage var vi i Søbyvad hos Holger og Olga Juleaften var vi i Gjern Kirke og
hørte en tarvelig Præst og god Sang og Orgelspil. En smuk Kirke.

14

Eksemplar nr. 2: Den 27de Sept: vare Helga og Margaretha en Tuor i Hobro at besøge Fru M. Christensen og
Lehrmanns.
Den 26 Sept: Italien erklærede Tyrkiet Krig og begyndt paa deres Erobring eller Røvertog til Tripolis. For øvrigt
ere de europæiske Stormagter rustet til Tænderne og hvert Øjeblik vide de ryge i Haarene paa herandre, og Tvistens Æble er for Tiden Afrika som enhver af Stormagterne helst vel have saa meget som muligt af for sin egen
Mund, navnlig gjelder det for Frankrig, Spanien, Tyskland og England, Rusland og England kan muligt enes om
at dele Persien som gaar sin Opløsning imøde. I Portugal raser Borgerkrigen mellem den fordreven Konge Manuels Tilhængere og den republikanske Regjering. I det store Kinesiske Rige raser Borgerkrigen saa stærkt, at
det elendigt regjerede Kejserdømme formodenligt snart vil gaae over til at blive en Republik.
Ovenstaaende er blot en lille Skildring af hvorledes den udenrigske Himmel saa ud i Efteraaret 1911.
Den 17de Oktober rejste Helga og jeg atter med Falken til Udbyhøj og tog til Sødring og hjalp Oskar i 18 Dage
og kom her Hjem med Falken Søndag 3 November.
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Den 29 kom vi her Hjem og havde om Aftenen vor smukke Julefest her i Hospitalet som
foregaaende Aar15.
Den 20de Februar 1912 har Amtsmandinstitutionen bestaat i 250 Aar.
16

Den 23 Marts rejste vi til Søbyvad hvor vi Dagen efter fejrede Helgas Fødselsdag og forblev
nogle Dage.

Den 15de April blev Verdens største Skib Pasagerdamperen Titanic paa sin første Rejse fra
England til Amerika sejlet i Sænk imod et Isbjerg i Atlanterhavet, ca. 1600 Mennesker omkom og godt 700 blev redede.
Den 17de April stor Solformørkelse fra kl 12.10 til 2 3/4 .
Gamle Manuskifter til 5te Mosebog Profeten Jonas og Apostellers Gjerninger fundne ved Udgravninger i Ægypten, en vigtig Fund til at overbevise Tvivlere om Biblens Ægthed.
Den 26 April rejst til Viborg for at fejre Madsens Fødselsdag den 28de vi var der 4re Dage.
Den 1ste Maj fik Margaretha Plads som Husbestyrerinde hos Hr Grosserer Justesen Torvegade
her i Byen.
Den 13de Maj døde Landes ælste Mand Krigsassesor Petersen i Haregade i Kjøbenhavn af
noget Alderdoms svækkelse 107 Aar Gammel.
Kongeskifter.
I mine Erindringer har jeg ikke faaet skreven en Begivenhed som jo berører os alle Danskere.
Den 27 Januar 1906
89.
døde pluselig uden forgaaende Sygdom paa Amalienborg vor gamle ca. 88 Aarige Konge Chr
9. og Kronprins Frederik besteg Tronen under Navn af Frederik den 8de.
Den 14de Maj 1912 Aften kl 10½ døde pludselig af et Hjerteslag vor Konge Frederik den 8de
paa en Spaseretuur i Hamborg da han var paa Hjemturen til Danmark efter en tilsyneladende
15

Eksemplar nr. 2: smukke Julefest paa Hospitalet hvori deltage Hr. Forstander Canceliraad Thomsen med
Familie, Borgmester Svane med Frue samt Pastor Kobbel med Frue og Søn, Politimester Holsø var I aar borte
paa Rejse.
16

Eksemplar nr. 2: Den 17 Januar solgte Oskar sin Ejendom i Sødring til en Skipper Olsen fra Sjælland og han
skal altsaa nu igjen slaae ind paa noget Nyt, men han har Gud ske Tak godt Helbred og er kun sig selv.
Oskar har senere kjøbt af ovennævnte Skipper Olsen en større Mortorbaad hvormed han mener at kunde tjene
gode Penge ved Stenfiskeri og Fragtfart af forskjellige Art.
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heldig Rekreations Rejse til det sydlige Udland, hans Bisættelse i Roskilde Domkirke fandt
Sted den 24de Maj bivaanet af en mægtig Følge ogsaa fra Udlandet, iblandt fyrstelige Personer vare blandt andre Kronprinsen af Tydskland Kongerne af Grækenland, Sverrig og Norge.
Den 15de Maj blev den almindelig afholdte Kronprins Christian udraabt til Danmarks Konge
Chr den 10de og han er efter Opgivende den 50de Konge over hele Danmark, den første var
Gorm den Gamle.
En Spaadom fra Sønderjylland om Kong Chr den 10de og Danmarks Fremtid fra Maj 1912.
En Konge skal dø i det fremmede ukjendt ene og forladt og derefter skal oprinde en Storhedstid for Danmark.
I Februar Maaned 1911 kjøbte min Svoger Lehrmann Herregaarden Estruplund ved Tvangsauktion for 300.600 Kr. men paa Grund af Uvenskab imellem os som førhen bemærket har vi
i den mellemliggende Tid ikke været der, men kom nu ifølge Indbydelse sammen med Svoger
Mehrens og Svigerinde Johanne til Svoger Lehrmanns Fødselsdag den 19de Maj paa Estruplund hvor vi tilbragte 2 behagelige Dage og paa Tilbageturen være vi alle 4re en lille Svingtuur paa nogle Timer omme i Søbyvad og besøgte Holger og Olga.
Min Fødselsdag 70 Aarige og vor 33 Aarige Bryllupsdag fejret her Hjemme 8 Juni, Othilia
med hendes 3 raske Børn og Holger og Olga med deres lille raske Søn kom om Formi: og
Margaretha var Hjemme nogle Sviptuure, fra Oskar havde vi Brev, Holger og Olga rejste
Hjem om Aftenen, Othilia blev et par Dage17.
Den 22de Juni Helga og jeg en Sviptuur i Søbyvad hvor vi i 2 Dage var sammen med gl. Bøggilds fra Sparkjær som der havde holdt deres Guldbryllup den 17 Juni.
90.
Helga og jeg var fra 7de til 22 August paa Besøg i Gjesing, Vivild, Lystrup, Fredenslund og
Nørager.
Othilia og Børnene besøgte os i ca. 10 Dage.
17

Eksemplar nr. 2: Den 16 Juni frygtlig Jernbaneulykke ved Linkjøbing i Sverrig, ca. 20 Døde og mange Saarede flere Danske.
For Efteraaret 1911 har jeg skrevet lit udenrigs Politik, men hvorfor ikke ogsaa optegne mit Syn paa vor egen
Politik.

Da Venstre efter de mange Aars fanatiske politiske Kampe endelig kom til Roret saa skulde man tro at de vilde
bringe Lykke og Velsignelse over det ganske Land, men Kiv og Strid og hurtig skiftende Regreringer for ikke at
forglemme den store Verdensbekjendte Skandale at J. C. Christensens flere Aarige Justitsminister blev dømt i
1909 til 8 Aar Tugthus for Bedragerier til 15 a 20 saa har vi nogle af Velsignelserne, men de ere ikke de Største,
Nej da Estrup i Halvfemserne trak sig frivillig tilbage fra Regjeringen, havde vi faaet de aller vigtigste Fæstninger om Kjøbenhavn anlagt og Statskassen havde ca. 70 Millioner Kr. tilgode i Udlandet, og i 1912 skyldet Statskassen til Udlandet ca. 800 Milioner Kr. Skatter, Told, Jernbanetakster er stegen ganske betydelig, og nu atter
Stigning, Se det er Venstre Velsignelse saa vi kan mærke det.
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Den 2den August solgte Svoger Lehrmann Estruplund og tjente vistnok store Penge. Lejet en
Villa i Skanderborg.
Holger solgte Kjøbmandsforretningen i Søbyvad og kjøbte en Gaard ved Kjellerup, han har
vist ikke tjent noget endnu, Helga og jeg hjalp dem i 24 Dage i Søbyvad indtil de 1 Oktober
afstod Forretningen.
Den 19de September Luftsejlasen med styrbare Luftskibe har i de siste par Aar været prøvet
med mer eller mindre Held og mange har over omtrent hele Verden sat Livet til derved, men I
dag har den Tydske 70 Aarige Grev Seppelin med en af ham konstruerede Luftskib Hansa
stegen op fra Hamborg Kl 4 i morges og sejlet over Lybæk, Femmeren, Lolland. Falster,
Sjælland til Kjøbenhavn Kl 10 Formidag og efter en lille Frokost i Gondolen atter sejlet over
Sundet, Malmø, Østersøen, til Hamborg Kl 4 Eftmi: medtagende 20 Pasagerer fra Kjøbenhavn, ca. 800 Klm i 12 Timer, Luftskibets Længde 150 Meter, Ballast 10.000 £ Sand, 5.000 £
Vand, 5.000 £ Bensin og tunge Motorer, 2 Gondoler i den forreste staar Kaptajnen og en
Montør, i den bageste 1 Insiniør og 3 Montører og en Kupe til 20 Personer.
Den 9de October Auktion her over en mængde Sengeklæder, Møbler, Gangklæder m. m. billige Priser næsten for billige for de mange gode Sengeklæder som blandt andre Hr Oekonom
Steffensen kjøbte.

Dødsfald i Familien.
Den 21 November Helga og jeg rejste til Bannerslund, Svoger Pedersen Mariendal døde 2
Timer før vi naade derhen 66 Aar gl, han blev begraven paa Elling Kirkegaard den 28de under
ualmindelig stor Deltagelse og Omegnens Beboere har rejst et smuk Gravminde ved hans
Grav. Han var en god Svoger.
Den 24 Nov: 1912 døde min kjære Fætter fhv Lærer Mikkelsen (D M) i Kjøbenhavn og blev
begraven den 29de paa Vestre Kirkegaard under meget stor Deltagelse.
Den 12te December Helga og jeg kom Hjem efter 3 Ugers Ophold paa Bannerslund.
91.
Helga og jeg var hos Holger og Olga i Julen og Nytaarsaften og derefter nogle Dage hos Mortensens i Herning.
Fra Mitten af Februar og til en Ugestid ind i Marts laa Helga og jeg omtrent hele Tiden af
Lungebetændelse, som vi Gud ske Tak er kommen rigtig godt over og allerede den 11 Marts
var vi saa raske at vi kunde kjøre til Byraadsvalg og bidrog til at Sosialisterne ikke fik Overtal.
Politik.
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Nu gaar jeg til at skrive lit Politik i Ud og Indland. Den 26 September 1911 erklærede Italien
Tyrkiet Krig og begyndte paa deres Erobring eller Røvertog til Tripoli som de i løbet af et
Aarstid med meget store Offere af Blod og Penge fik fravristet Tyrkiet. De europæiske Stormagter staar rustet til Tænderne paa Spring til at ryge i Haarene paa hverande, i Portugal Ulmer Borgerkrigen stadig imellem den selvlavede repubikanske Regjering og den unge fordrevne Konge Manuels Tilhængere.
I Amerika er næsten altid Borgerkrig i nogle af de mindre Republikker, Mexiko, Kuba mf.
Det store rige Kinesiske rige næsten altid daarlig regjerede Kejserdømme er ved rædsom
Borgerkrig forvandlet til Republik.
I Efteraaret 1912 udbrød Krigen mellem Tyrkiet og de allierede Balkanstatter Grækenland,
Bulgarien, Serbien og Montenegro. Krigen som endnu i Slutningen af Maj ikke er ophørt har
kostet saa uhyre Masser af Menneskeliv og Penge og Tyrkiet Magt i Europa er nu aldeles
brudt, men det seer stærk ud til at de allierede Statter nu kommer op at slaas om Byttets Deling.
Vor Danske Kongesøn den dygtige og afholdte Kong Georg af Grækenland blev den 18de
Marts snigmyrdet i Saloniki af en Djævel af Anarkist som senere hængte sig i Fængslet.
Kronprinsen Konstantin blev der efter Konge.
Ovenstaaende er blot en lille Skildring af hvorledes det seer ud i Udlandet i Maj Maaned
1913.
Men hvorledes seer det ud inden Døre vort kjære Danmark.
Da Venstre efter de mange Aars fanatiske polittiske Kampe, endelig i Begyndelsen af dette
Aarhundrede fik Lov til at komme til Roret, saa skulde man tro at de vilde bringe Lykke og
Velsignelse ud over det ganske Land, men Kiv og Strid og hurtig skiftende Regjeringer for
ikke at forglemme
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den store Verdensbekjendte Skandale at J. C. Christensens fleraarige Justitsminister Alberti
blev dømt til 8te Aars Tugthus 1909 for Bedragerier til et beløb af 15 a 20 Millioner Kr.
Da Estrup 1894 efter 19 Aars Regjering frivillig trak sig tilbage fra Regjeringen havde han
med hans dygtige Krigsminister Bænson faaet de allernødvændigste Fæstningsværker om
Kjøbenhavn anlagt og vi havde i Statskassen ca. 70 Millioner Kr. til gode i Udlandet, og nu i
Maj 1913 skylder Statskassen til Udlandet ca. 800 Millioner Kr. til dels paa Vexler og vi har
faaet Post og Jernbanetaksterne ganske betydelig forhøjet og selvfølgelig stiger Skatterne
uhyre.
Det er en tvivlsom Venstrevelsignelse over det Danske Folk???.
Nu har vi havt Rigsdagsvalg den 20de Maj med det Resultat, valgt.
Saakaldt Regjeringsvenstre

99.000 Stemmer
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43 Valgte.

Socialisterne
Radikale Højere -

107.000 Stemmer
65.000 Stemmer
89.866 Stemmer

32 Valgte.
31 Valgte.
7 Valgte.

Det maa kaldes en himmelraabend Uretfærdig Valglov og vores Clavs Barnske Ministerium
vil enda have vores Grundlov og Valglov lavet meget værre.
Svigerinde Anes Død.
Den 1 Juli 1913 døde min Svigerinde Ane 78 Aar gammel og blev begraved paa Hundborg
Kirkegaard den 6te Juli under meget stor Deltagelse, Helga og jeg var med til Begravelsen og
blev i Thy i ca. 10 Dage vi boede hos Johannes i Gjersbøl og besøgte gode Venner og gl.
Bekjentere, den 12te besøgte vi det store Ungskue i Thisted, vi rejste over Holstebro til Herning og besøgte Othilia og Mortensen i et par Dage og ligeledes besøgte vi Holger og Olga i
Torning nogle Dage, og kom her Hjem den 24de Juli Aften, efter at vi havde opholdt os hos
Madsens i Viborg i ca. 9 Timer.
Den 26de Juli stor Jernbaneulykke ved Bramminge mange Saarede og Døde, blandt Døde var
Peter Sabro18.

18

Eksemplar nr. 2: Hovedgaarden Bannerslund pr Frederikhavn

er af Ejler Evert Banner i 1683 oprettet som Hovedgaard fra Elleinggaard og skilt fra samme 1799 og har efter
E. E. Banner været ejet af Mollerup, L. B. Sehmidt, M. Bang, C. Bang, J. Glerup Reders, Fogh af hvis Arvinger
den i Aaret 1873 solgtes den nuværende ( i 1912 ) Ejer P. Mehrens som 1880 byggede ny Hovedbygning og har
i alle Retninger forbedret Ejendommen ganske betydeligt Bygningernes og Løsøret Brandasurance ca. 80.000
Kr. Hartkorn ca. 10 Tdr 5 Skp og Aareal 350 Tdr Land deraf 300 Tdr Land Ager, 20 Tdr Eng, 30 Tdr Land
Skov, Have og Gaardsplads.
Mariendal ved Vandmølle.
med Areal 170 Tdr Land. Bygningernes Brandasurance ca. 68.000 Kr. Hartkorn ca. 8½ Tdr.
Siverslet ved Sæby
180 Tdr Land Ager 40 Tdr Land Eng og Mose 32 Tdr Land Skov og Gaardsplads 9 Tdr Hartkorn.
Fredenslund i Nørager Sogn pr Allingaabro.
Vore Børns Fødehjem var som jeg i mine Erindringer har beskreven paa 185 Tdr Land og 8 Tdr 5Skp Hartkorn
deraf ca. 180½ Tdr Ager 3½ Tdr Eng 1 Tdr Skov, jeg plantede i 1878-80-91 til 1896 40 Tdr Land Naaletrær
som nu er stor Skov med mange Raadyr og Fasaner. Gaarden har siden vi rejste derfra i Nov: 1898 havt følgende Ejere, Conredsen, Madsen, Gros Pedersen, Dyppel, Ditlefsen, Chr. Larsen, L. Grann og Ejendomsslagter A.
Andersen Fausing flere Gange og af hvem den nu er slagtet foreløbigt i 4 Dele og Hovedparsellen med ca. 90
Tdr Land er nu i Marts 1912 solgt 3die Gang i Løbet af et par Maaneder til en Eriksen fra Bækholm aldeles bort
til en vanvittig Pris. Vel Bekommen!!
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Todbøl
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Nørgaard
Rejsen fra Thy
Lundegaard
Kong Frederik den 7des Død
Cathrinedal
Falkensteen
Kjøbenhavn og Afrejsen
Skotland
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Skygge og Lys
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Sølvbryllup
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47.-50.
50.-54.
54.-58.
61.-65.
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75.-78.
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83.
84.
84.-85.
86.-88.
88.
90.
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Appendiks.
I Landhusholdningsselskabets arkiver, som nu opbevares i Erhvervsarkivet i Århus, findes en
række papirer vedrørende den landbrugsuddannelse, som Christen Christensen Bathum
gennemførte i årene 1863-67. Efter uddannelsen støttede selskabet ham økonomisk med 1 års
ophold i Skotland. Dette år beskrev han nærmere i en indberetning til selskabet.

Ansøgning

Det Kongelige Landhuusholdnings Selskab i Kjøbenhavn.
Undertegnede Christen Christesen Bathum Søn af afdøde Gmd Christen Nielsen
Bathum af Gjersbøll ansøger underdanigst det Kongelige Landhuusholdnings
Selskab om at blive antaget som Landvæsens Lærling under de Betingelser det
høie Selskab gunstigst har bestemt.
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Jeg er 20de Aar og har siden min tidligste Ungdom stadig befattet mig med Landarbeide har godt Helbred og haaber med Flid og Lærelyst at fortjene Selskabets Bistand og efter endt Læretid anbefalende Vidnesbyrd.
Skjoldborg pr Thisted 20de Januar 1863
Underdanigst
C C Bathum
Påførte anmærkninger:
Fra 1 Mai 1863 til Forp. Møller p. Lundegaard (hoved)
Stifsformanden siger A er i Besiddelse af de fleste Egenskaber ….

Vidnesbyrd fra præsten i Skjoldborg:
Ifølge Anmodning af Andrageren, som i henved 6 Aar har opholdt sig heri Pastoratet, maa jeg bevidne, at hans Forhold her i Menigheden, saavidt mig bekjendt,
altid har været agtværdigt og hæderligt i enhver Henseende.
Skjoldborg Præstegaard 21 Januar 1863
N.B. Krarup
Sognepræst for Skjoldborg og Kallerup M.

Anbefaling fra den lokale landboforening.
Da Suppleanten er mig bekjendt som en ordentlig og flink Arbeidskarl der saavidt jeg skjønner er i Besiddelse af de fleste af de Egenskaber der udfordres til at
blive en dygtig Landbruger og der han har stor Lyst og Interesse for denne Stilling, saa tillader jeg mig hermed at anbefale ham til det høie Selskabs … behageligste Antagelse.
Irup pr Thisted den 21de Januar 1863
I Formandens Fraværelse for den Thylandske Landøconomiske Forening
C Nybye
Stifsformand
I sine Livserindringer No 2 skrev C.C. Bathum følgende:
Da nærværende mine forskjellige Livsskildringer, muligt kunde blev opbevarede af en af mine Efterkommere, der ikke føler Skræk for Pen og Papir, og muligt kunde have Interesse af at
vide noget om Det Kongelige Danske Landhuusholdnings Selskabs Landvæsens Lærlinge
Institution, som jo allerede har forandret sig noget, og vel i Tiderne vil forandre sig meget
mere. Selskabet er stiftet 1769 tildels af større Landejendomsbesiddere og patriotiske Mænd i
Land og By.
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Landvæsenslærlingerne som tidligere vare fritagne for Militærtjenesten, blev nu antaget som
følger.

Det Kongelige Danske
Landhusholdnings Selskab.
I Anledning af det af Dem hertil indgivne Andragende meddeles herved at
Landhuusholdnings Selskabs har antaget Dem iblandt de Lærlinger, som under
dets Tilsyn tjene i 3 Aar hos indsigtsfulde Landmænd, for at gjøre sig nøje bekjendt med et godt Jordbrug og Huusdyrenes hensigtsmæssige Røgt samt med Indretning og Brugen af nyere Agerdyrkningsredskaber. I det første Læreaar fra 1ste
Maj dette Aar, tager De Tjeneste hos Forpagter Møller paa Lundegaard ved Odense, som desangaaende fra Selskabet er tilskreven og hos hvem De nøjagtigen har
at indfinde Dem til bemelte Skiftetid. Denne Mand bliver i enhver Henseende at
betragte som Deres Huusbonde, af hvem de lovligen er Fæstet for det anmelte
Aar, saaledes at ingen Opsigelse kan finde Sted fra Lærlingens Side, og i Deres
Forhold til Samme er De undergiven alle i Tyendelovgivningen indeholt Tyendet
vedkommende Bestemmelser, og er det blandt Andet heraf en Selvfølge, at De,
naar De ikke indfinder Dem i Tjenesten i rette Tid, eller forlader samme inden Aarets Udløb uden Huusbondens Samtykke, er hjemfalden til Straf og Erstatningsansvar henholdsvis efter §18 og §47 i Tyendeloven for Kongeriget Danmark af 10de
Maj 1854.
Lærlingene deltager i de paa Gaaden forefaldene Arbejder efter den Anvisning
som af deres Forsatte nærmere gives dem. Hos deres Huusbonde erholde de Kost,
Bolig m.v. som tilkommer et Tyende. I Løn faae de i det første Aar 30 Rdl, i det
andet 36 Rdl, og i det tredje 40 Rdl.
Fremdeles tilkjendegives, at disse Lærlinger bør i deres hele Forhold stræbe at være et Mønster for deres Medtjenere ved en nøjagtig Opfyldelse af de dem paahvilende Pligter.
Det paaligger dem derhos, efterhaanden, naar Lejlighed dertil bedst gives, at optegne hvad de i de sistforløbne Dage eller den forbigangne Uge dels selv har foretaget ikke blot i den sædvanlige Arbejdstid, men ogsaa i deres Fritimer, især Vinteraftener, deels hvad de have seet og erfaret.
Denne Dag eller Ugebog, hvori Lærlingene ogssa pasende kunne optegne Eet og
Andet, der ikke just angaaer deres daglige Dont, saasom Efterretninger om deres
Huusbondes Avlsbrug, o. s. v. levers til Huusbonden, for med hans Paategning at
indsendes til Selskabet i det seneste 6 Uger før Skiftetiden til hvilken Lærling
skulle efter Tour omflyttes eller afgaae.
Paa de Oplysninger, Selskabet modtager om Lærlingens Opførsel, Flid og Nemme, vil det beroe, om de skulle vedblive eller afskediges og efter de Skudsmaal,
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som meddels dem i hele Læretiden, vil det bestemmes, om de efter det tredje Læreaars Udløb kunne erholde Lærebrev.
Kjøbenhavn den 28 Marts 1863.
Drewsen
Efterskrift: Det medfølgende Duplicat af nærværende Antagelsesbrev bliver strags
at tilbagesende Selskabet, efterat den i Slutningen tilføjede Erklæring er forsynet
med Underskrift af Lærlingen og af Tvende Vitterlighedsvidner.

Erindringsord
Landhuusholdnings Selskabs Lærlinger.
1.
I skulle være ærlige og Troe, og være Eders Foresatte lydige. Lydighed er en Pligt,
som ikke nok som kan indprentes Enhver der skal tjene for sit Brød.
2.
I skulle være opmærksomme paa hvad Eders Huusbonde og Madmoder, eller de
der staae i deres Sted, befaler Eder, I skulle være lærvillige i at modtage og følge
den Undevisning, som gives Eder, og flittige i Eders Tjeneste.
3.
I skulle beflitte Eder paa et anstændigt Væsen. Dertil hører Høflighed i Adfærd,
og Reenlighed. Spørge I, skal det være beskedent og uden Modsigelse. Den
væmmelige Banden og Sværgen afholdt I Eder aldeles fra.
I det mindste én Gang dagligen, bør Aansigt og Hænder vadskes og hvor Lejlihed
gives til Badning, denne ikke forsømmes. Klæder og Linned maa ligeledes holdes
reent Eder Sovekammer skulle I holde reenlige og luftige.
4.
Forsigtige skulle I være saavel ved at bruge Eders Lemmer, som ved de Ting I
omgaaes.
F. Ex. Ikke for derved utidig at ville vise Styrke, bære Byrder over Eders Kræfter,
ikke drikke koldt Vand eller Øl, naar I haver arbejdet Eder hede, undgaae stærk
Ovnhede, omgaaes varsomt med Ild og Lys.
5.
Orden og Nøjagtighed bør I iagtage ved alle Arbejder.
Alle Redskaber, fra Ploven til Møggreben, bør holdes i god Stand, altid være paa
deres rette Sted, og ikke skødesløs henkastes Porte, Dørre, Ledde og Luger, maa
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ikke til urette Tid staae aabne. Ere I i Marken med Plov, bør I altid have Øxe og
Kniv, vel ogsaa et Stykke Reb med. En Lommekniv trænger Bondekarlen til ved
de fleste Arbejder.
6.
Morgenstund har Guld i Mund. Tidlig bør Karlen være paa Færde, og med Lyst
begynde sit Arbejde, enten det er i Marken, eller det gjælder om at røgte Kreaturene.
7.
Heste og Kvæg bør behandles med den største Omhyggelighed og Skaansel.
Hestene holdes forsvarlig, ikke presses over deres Kræfter, ikke jages, prygles,
sparkes, de vogtes for Forkjølelse. Gamle Heste, Følhopper og Plage skaanes, ingen Hest maa vendes i Spiltoget, men rykke tilbage en forspændt Vogn maa Kusken ikke forlade uden at have fraspændt alle Skagler og bundet Tømmen. I fremmede Stalde bør Krybben renses føren Hestene sættes i Spiltoget.
Med Kvæget iagtages al mulig Renlighed. Krybberne og Baasene bør daglig renses og under Kreaturene tilbørlig strøes, med Foderet omgaaes ordentlig, derfor
maa ikke trædes op i en Høe eller Halmdynde, men deraf tages fra Siden. Drægtige Køer og Faar vogtes for at komme i Klemme. Ved Kvæget i Marken holdes
Tøjret i Orden.
8.
En dygtig Karl maa kunne pløje godt, det er trække en fuldkommen lige Fure, holde Furen reen, lægge ligestore Pløjestrimler. Steen som Ploven støder paa, bør,
om muligt, strags optages og kastes paa den pløjede Jord, for siden at bortføres af
Aageren. En dygtig Karl maa ogsaa kunne saae godt.
9.
Den første Karl paa Gaarden skal i alle Ting foregaae de Andre med et godt
Exempel, vogte sig for daarlig Hovmod og overdreven Strænghed, dernæst vaage
over at de øvrige Folk udrette hvad der er dem paalagt, at Arbejdet gaaer fra
Haanden og forrettes forsvarligt, paasee Affodringen, efter see om alle Redskaber
ere i Orden, om Nøglerne hænger paa rette Sted, han skal om Aftenen sige Folkene Besked om hvad Huusbonden vil, at de skulle tage fat paa næste Morgen.
10.
Det er enhver Tjenestekarls Pligt, saasnart han mærker noget, der kan være Husbonden til Skade da strax at advare ham derom.
11.
Afterne bør anvendes til Læsning og Skrivning eller Regning, eller ogsaa til nyttige Haandarbejder, Ørkesløshed er Aarsag til meget Ondt.
12.
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I Bønderkarle, der ere antagne til Lærlige af Landhusholdningsselskabet, skulle
især nøje gjøre Eder bekjendte med Fordelene ved det forbedrede Agerbrug og de
forbedrede Redskaber, lægge Mærke til de rigtige Sædfølger, til Staldfodringens
Nytte, til Tohesteplovenes Fortrin, og Øve Eder i, selv at forfærdige Avlsredskaber.
Lærebrev.
Det Kongelige Danske
Landhusholdnings Selskab.
giver herved tilkjende at Christen Christensen Bathum af Skjoldborg i Thisted
Amt har fra 1ste Maj 1863 til 1 Maj 1866 ved Selskabets foranstaltning været anbragt i Tjeneste hos dygtige Landmænd, for at øves i de Arbejder, som forefalde i
Avlsbruget og i det Hele gjøre sig praktisk bekjendt med et godt Jordbrug, Husdyrenes tilbørlige Røgt og Pleje og de bedre Agerdyrkningsredskaber. Da han i sin
Læretid har erhvervet sig fordeelagtige Vidnesbyrd af de Landmænd i hvis Tjeneste han har været, saa meddeles ham herved Selskabet Anbefaling.
Kjøbenhavn den 1ste Maj 1866
Drewsen. E. Tesdorff. B. S. Jørgensen.

For at faae tilstillet de 200 Kr. Rejsestipendium som min Kammerat L. Pedersen og jeg hver
havde faaet Løfte om af Landhusholdnings Selskabet til vort Ophold i Skotland 1866-67 skulde vi efter ca. 4 Maaneders Forløb tilvejebringe Anbefaling fra Forpagteren paa at vi anvendte Tiden vel, og vi fik i Forening nedenstaaende Anbefaling, som her skrives i Hr. Edv Thomsens Oversættelse.
Bolshan Arbraath Skotland 17 Juli 1866.
Jeg bevidner herved, at Lars Pedersen & Christen Bathum to unge Dansker –
sendte over til mig af Hr. Thomsen i Kjøbenhavn for at lære Landbruget i Begyndelsen af Marts Maaned i Aar, at De fra den Tid, de kom til mig, regelmæsigt havde deltaget i Arbejdet paa Gaarden, at de ere i færd med at skaffe sig Kjendskab til
det praktiske Landbrug, saaledes som, dette drives i Skotland, at de opføre sig
meget godt ere flittige i Deres Arbejde og begjærlige efter at lære, og at jeg har
Grund til at være tilfreds med den Fremgang de gjøre og med deres Opførelse i
hver Henseender.
De har ønsket dette Vidensbyrd af mig for at blive i Stand til af Det Kgl. Danske
Landhuusholdningsselskab at erholde en Pengehjælp, som dette Selskab, efter
deres Opgivende, tilstaar unge Mennesker, der lægger sig efter Agerbruget her, og
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som gjøre sig fortjent til en saadan og da jeg anseer dem begge for Mennesker, der
fortjener denne Hjælp, har jeg med Fornøjelse efterkommet Deres Anmodning.
De ere antagne hos mig paa et Aar, og ville saaledes komme til at gennemgaae alle Arbejder, der forefalder i Aarets Løb, og jeg tvivler ikke om, at de efter dette
Forløb vil have en almindelig Kjendskab til Arbejdet som det drives her i Skotland, saavel som være i Stand til at udføre de fleste af de her almindelige Arbejder.
Wm Goodlet.
De 200 Kr. fik hver af os udbetalt af Landhuusholdningsselskabet.

Anbefaling:
I hereby certify, that Christen Bathum from Denmark has been with me for
the last twelve months acquiring a knowledge of practical farming as carried on
here, that during that period he has regularly worked on the farm & had a hand
on most of the operations going on, that he has acquired a knowledge of these
operations & of the general work of the farm.
During his stay here he has conducted himself with great propriety & he
leaves this with my best wishes for his welfare & success in life.
Wm Goodlet
Farmer. Bolshan
Forforshire
Scotland
March 1867

Skrivelse
Til
Det Kongelige Landhuusholdningsselskab.
I continuation af min Skrivelse af 23 Febr d A tillader jeg mig hermed at
indsende Originalqvitteringerne fra de 3 Lærlinge, som i Aaret 1866/67 have
modtaget i Understøttelse til deres Ophold i Skotland af det Kgl. Landhuusholdningsselskab hver 100 Rdl., for hvilke Beløb jeg i sin Tid har meddelt Selskabet
Interimsquittering.
Bemeldte 3 Lærlinge
1. Chr. Bathum
2. Lars Pedersen
3. Fr. Gyllich
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er nu under 14de og 28 Marts hjemvendte fra Skotland, og have alle 3, som det
vil fremgaae af vedlagte Afskrifter af de dem ved Afreisen meddelte Vidnesbyrd
fra deres resp. Farmers, opført sig til disses fuldkomne Tilfredshed.
Chr. Bathum er fra 1st Mai d.A. fæstet som Ladefoged hos Greve Bernstorf
paa Kattrup, de to andre endnu uden Ansættelse.
Ærbødigst
Kjøbenhavn d. 30. Marts 1867
Edv Thomsen
Fhv. Veiconducteur
P.S.
Saafremt Beretningerne indgaae fra disse tre Lærlinge skulle de strags blive ”Selskabet” tilstillede.

Indberetning til Landhusholdningsselskabet:
Til
Det Kongelige Landhuusholdningsselskab
Hermed tillader jeg mig at tilstille det Kongelige Landhuusholdningsselskab de hertil indgaaede 3 beretninger fra de dette Foraar hjemvendte 3 Lærlinge:
Chr. Bathum
Lars Pedersen
Fr. Gyllich
Ærbødigst
Edv Thomsen
D: 30 April 1867
Påført diverse bemærkninger.

Chr. Bathums Beretning om Agerbruget i Skotland.
Indberetning
til
det Kongelige danske Landhuusholdnings Selskab over Avlsbruget paa
Bolshan-farm en skotsk Avlsgaaard i Forforshire – Aaret 1866.
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Efterat jeg ved Hr. Waiconducteur
Thomsens velvise Foranstaltning har været

Alen samt nogle Tdr Land Fyr og Granskov, hører under Kinnaid Gods og har

anbragt paa denne veldrevne Farm, hvor
jeg nu har opholdt mig et Aarstid fra Marts
1866 og til dette mit Ophold erholdt Understøttelse af det Kongelige danske
Landhuusholdnings Selskab, har jeg her til
Hensigt, pligtskyldigt at opskrive og indberette til det ærede Selskab en Beretning
over de vigtigste Resultater af de Iagttagelser og Erfaringer, som jeg i landøkonomisk Retning har hentet i Skotland i særdeleshed paa denne veldrevne Farm, hvor
jeg det meste af Tiden selv har deltaget i
Arbeidet og saaledes faaet Mulighed til,
saavel at blive indøvet i, som at blive bekjendt med, alle de paa Gaarden ualmindelige Arbeider.
Bolshan-farm, som har et Areal af
Cirka 540 Acres Agerjord er 13835 5/8

siden Efteraaret 1847 været forpagtet af
dens nuværende Forpagter William Goodlet. Forpagtningsrenten var sluttet paa 19
Aar og paa Grund af, at Bygningerne vare
daarlige og uhensigtsmæssige og Jorden
dengang i en forsømt Tilstand, har den
særlige Forpagtningsafgift kun været omtrent 18 Rdl pr Td. Land hvilket jo her paa
Egnet er særdeles billigt, da her undertiden
af drainede og velkultiverede Jorder med
god Beskaffenhed og Beliggenhed maa
svares indtil det Dobbelte.
Efterat Mr. Goodlet havde overtaget
Gaarden lod han paa egen Bekostning i de
6 første Aar hele Arealet draine og Hegnene istandsætte og har nu Tid efter anden
ladet en Deel af Bygningerne fornye og
omdanne, samt anlagt Springvand som

forsyner hele Gaarden. Jorden er nu i en
fortrinlig Drift og udmærket Gødningskraft
samt indhegnet i 30 Marker, har tillige en
god Beliggenhed, kuns ¼ Miil til Jernbanegods Stationen Glosterlaw, hvor det har
været Mr. Goodlets Hensigt at lade nedlægge Jernbaneskinner og koste sig en
Wogn til at gaae imellem Gaarden og Stationen draget af en Hest, for paa denne
hensigtsmæssige Maade, at transportere
Gaardens Produktioner til Stationen og
lige saa, at afhente de til Gaardens Drift
tilførte Bestanddele.
Agerjordens Driftsmaade.
Som bekjendt er Wexelbruget almindelig her i Skotland, Brak som før har
været brugelig, er aldeles afskaffet, da Forpagteren har fundet, at de paa Grund af en
stedse stigende Forpagtningsafgift, nødsages til at indrette hans Avlsbrug saaledes at
Brak Marker kan yde en Afgrøde hvert Aar
og Kartoffeldyrkning, Vikker19 og Bønner
træder da istedetfor Brak, en Driftsform
jeg antager med Fordel kunde indføres paa
veldrainede Jorder hos os, rigtignok holdes
Marken ikke saa ren i Skotland som paa
veldrevne danske Gaarde, men jeg har ogsaa erfaret, at Skotlænderne skilder sig
temmelig let ved Bearbeidning af deres
Marker til Waarsæd især Havre, (som jeg
agter at omtale i det efterfølgende) ligesom
jeg antager at Drainingen her paa mange
Steder gjør for ringe Nytte, mestendels
fordi det tit har været udført paa …. og
dels fordi Jorden hviler paa Klippegrund,
der findes i større og mindre dybde og saaledes paa mange Steder har kunnet vanskeliggøre Drainingens fuldstændige Indførelse.
Sædfølgerne paa Bolshan-farm var
for Tiden 1.) Grønjordshavre, 2.) Kartofler. Grønfoder, Bønner, Turnips stærk gjødet, 3.) Efter Kartofler, Grønfoder og Bønner saaes Hvede, medens der efter Turnipsen saaes Byg med isaaet Græsfrø, 4.) Me19

dens Marken efter Byg udlægges med
Græs i 2-3 Aar, maa Marken efter Hvede
foregaae en 2 Aars længere Sædomløb,
nemlig første Aar med svenske Turnips og
andet Aar Byg hvorefter udlagt med Græs.
Markerne ere fremdeles indelte i flere Afdelinger som vexler med disse 2 forskjellige Sædomløb.
Avlsredskaber til Jordens Bearbejdning.
De almindelige skotske Plove ere
umaadelig svære og lange i Bygning, men
forekommer ikke mig at have sikrere Gang
eller i nogen henseende bedre Fortrin
fremfor vore mindre og velindrettede danske Plove. Som bekjendt bliver Jorden
adskillige Steder i Skotland pløiet og bearbeidet med Dampploven og jeg har ogsaa
havt den Fornøielse at se den anvendt paa
en Farm 1½ Miil fra Bolshan hvor den
pløiede stærk Leerjord paa 9 Tommers
Dybde og lavede smukt Arbeide. Den havde kostet omtrent 9000 Rdl, men efter de
Oplysninger jeg fik af Avlskarlen kunde
den kun daarlig svare Renter og vilde jo
ligesom alle Dampmaskiner daarligere
svare sig hos os.
Af Dyppeplove haves her 2 Slags, en
lille med 2 bevægelige, hvælvede støbte
Muldfjæle og en større med 2 bevægelige
men flade Muldfjæle, som begge bruges
ved Rodfrugtdyrkningen.
Grubberen er her den ene almindelige Redskab til at kjøre og rense Jorden
hvortil den ogsaa gjøre god Fyldest, men
fordrer kraftige Heste, af de mange Slags
kunstige Grubbere jeg har seet, har jeg
næsten anseet de billigste og minst kunstige for at være de bedste og en god svensk
Harve kan maaske i de fleste Tilfælde erstatte for dem alle. Grubberen er almindelig anbragt paa 3 Hjul og kan med Lethed
stilles til at gaae stadig i enhver ønskelig
Dybde.
Hestehakken er den samme Slags
som bruges i Danmark, et billigt og uundværligt Redskab ved Avlsfrugtsdyrkning.

Ærteblomst.
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Jernharven. Af lette Jernharver ere
de saakalte Rhomboidal Harver de almindelige her paa Egnet. De bestaar af 3 smaa
Harver som gaar jævnsides og med Lænker ere fastgjorte til en lang Fasthammel,
samt sammenlænkede indbyrdes, de ere
meget hensigtsmæssige til let harvning,
men bærer vist ikke nogen Fortrin for de
almindelige danske Ledharver, medmindre
det være angaaende Varigheden.
Tromlen. De almindelige skotske
Tromler ere hule, støbte Jerntromler, som
for at forlette Wendingerne ere delte i to
…lendere, der bevæger sig om en fælles
Age, denne slags Tromler ere efter min
Mening i alle Henseender anbefalelig.
For at knuse Plovekernen(?) paa
stærk Leerjord afbenyttes her den firekantede Ringtromle, den bestaaer af cirka 25
skarpkantede Jernringe der bevæger den
over en fælles Age og udgjører Breden af
en almindelig Tromle. Den harver godt til
Hensigten, men er meget tungt for Hesten.
Saaeningen. Radsaaening som for
nogle Aar siden har været noget almindelig
i Skotland og stærkt anbefalet, er nu aldeles forkastet her paa Egnet fordi de paa de
fleste Gaarde anskaffet Radsaaermaskiner,
som nu henstaar uafbenyttet, da Bredsaaemaskinen igjen har vundet Prisen.
De dyrkede Kornarter.
Hveden, som her er det paafølgende
Sædart efter Kartofler., Grønfoder og Bønner bliver sjælden gjødet, da den forudgaaende Afgrøde altid Gjødes stærkt. Jordens Bearbejdning til Hvede er følgende,
saasnart Bønnerne og Grønfoderet er
hjemkørt, bliver Marken pløiet og bearbeidet med Grubberen indtil den er fuldkommen skjørnet og renset hvorpaa den pløies
2den Gang, harves en Tint(?) med en let
Harve og er saa godt skikket til at modtage
Sæden, som i Forveien bliver læsket med
Blaasteen og udsaaes med Bredsaaemaskinen, hvorefter Jorden afharves med lette
Harver. Den Hvede bliver almindelig tilsaaet i Midten af October og haver til-

strækkelig Tid til at rodfæste før Frosten
indfinder sig. Den Hvede derimod, som
saaes efter Kartofler bliver sjælden tilsaaet
før i Slutningen af October eller Begyndelsen af November, da det jo beroer paa Kartoflernes Modning og Optagning efterat
Kartoflerne ere optagne gjennemharves
Markerne godt og Toppene bortfjernes,
strags pløies Marken paa Tværs og er færdig til Saaning. I Efteraaret 1866 blev
Hveden her efter Kartoflerne først tilsaaet
den 5te November og strags efter Saaningen kom meget koldt Veir og mit i Maaneden nogle Dages stærk Frost, men igjen
mit i December indfandt sig 14 Dage til 3
Ugers smukt Tøveir i hvilken Tid Sæden
spirede og kom tilsyne, men om end ikke
Hveden kommer tilsyne før om Foraaret
forventes her dog altid en heldig Afgrøde
efter Kartofler.
Byg. Af Byg dyrkes her almindelig
kuns Bradede(?), den saaes efter Turnips
der enten er bleven afædt af Faarene og
saaledes gjødet, eller ere hjemkørte til
Kvæget og Jorden gjødes da med Guano
ved Bygets Saaening. Jordens Bearbeidning til Byg er her kuns simpelt, nemlig at
lade Turnipsmarken henligge urørt indtil
den lige ved Saatiden bliver pløiet paa
Tværs og Bygget saaet paa den aabne Fure,
hvorefter den nedharves med lette Harver
og Frøet udsaaes. Derimod ville det vist
være hensigtsmæssige om muligt at pløie
Jorden saasnart Turnipsen var fjernet om
Efteraaret, Winter eller tidlig Foraar, saa
Jorden kunde henligge en Tid udsat for
Frost og Tø og saa før Saaningen blive
bearbeidet med Grubberen.
Havre. Den almindelige hvide Havre
som her dyrkes, saaes efter Grønjord, som
pløies om Foraaret paa 6 Tommer. Havren
saaes om Foraaret paa den aabne Winterfure og nedharves kun med lette Harver, her
vilde vor danske Fremgangsmaade med
Revlploven om Efteraaret og den svenske
Harve eller Grubberen om Foraaret vist
berede Havren en bedre Wægststand og
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forlette Jordens Bearbeidning til en Aaret
efter paafølgende Rodfrugt.
Bønnerne som her saaes efter Havre
og træder i stedet for Brak lykkes almindeligt godt paa stærk Leerjord, men bedst paa
en meget lang Wogsetid og følgelig maa
harves saa Tidlig som muligt, helst i Februar om Forholdene tillader. Jordens bearbejdning til Bønner er her følgende, Havrestubben pløies dybt om Efteraaret og om
Foraaret før Harvning gjennemharves saa
godt som muligt, hvorpaa Jorden oprilles i
Damme og gjødes med Staldgjødning
imellem Dammene, hvorpaa Bønnerne
bliver bredsaaet med Haanden paa den
strøede Gjødning og Dammen bliver atter
med Dyppeploven kløvede tilbage over
Gjødningen og Bønnerne, for at Bønnerne
ikke skal groe ud af Dammens Sider bliver
de efter nogle Dages Forløb harvede med
den lille bueformige Kantharve som ogsaa
fortærrer Ukrudet og denne Harvning gjentages oftere, naar Bønnerne bliver nogle
Tommer høie og Ukrudet viser sig beder
naar Hestehakken gaar igjennem Raderne
og Ukrudet, som viser sig paa Dammene
omkring Planterne fjernes med Haandhakken udført af Fruentimrer og maa udføres
med Varsomhed for ikke at beskadige den
unge Plante, Rensningen med Haandhakken skeer gjerne 2 Gange strags efter hverandre, hvorimod Rensningen med Hestehakker gjentages saa ofte som Ukrudet
viser sig indtil Bønnerne begynder at
Blomstre. Vi her paa Gaarden dyrkede
Hestebønner, gjerne blandede med et lille
Quantum Ærter og Vikker, hvilket antages
at give flere Fold og modnes tilsammen,
Bønnerne bliver naar de findes best Tjenlig
opskaaren med … og med Varsomhed
strags bindes i Smaabunter med Halmbaand og sættes sammen 6 Bunter i hvert
Hub paa Dammen med lit Aabning til
Winden at trække langs igjennem Huben,
da Bønnerne i ugunstigt ere vanskelige at
faae tjenlige til Hjemkørsel, kjører man
dem undertiden til en anden fritliggende

Mark udsat for Winden og kan saaledes
paabegynde Bearbeidningen af Bønnemarken til Wintersæd, men i gunstigt Veir
lader man den hellere forblive paa Vogsestedet indtil de efter 8-10 Dages Forløb
ere tjenlige til Hjemkørsel, da der paa
føernævnte Maade altid tabes en deel. Hestebønnerne er et meget nærende Foder til
Faar, Heste og Sviin.
Kartoflerne dyrkes her ligesom Bønner efter Grønjordshavre og Jorden bliver
paa samme Maade bearbeidet og rillet og
gjødet med Staldgjødning i Rillerne hvorpaa Kartoflerne lægges og Dammene kløves atter tilbage og bedækker dem, derpaa
tromles Dammene med en let Tromle og
henligger saaledes urørt indtil Ukrudet
viser sig, hvorpaa de harves med Damharven, naar de bliver nogle Tommer lange
lader man dem rense med Heste og
Haandhakken og derpaa hyppes den første
Gang, naar Ukrudet stærk tiltager igjen og
Kartoflerne ere tjenlige til anden og sidste
Hypning, pløier man først med en almindelig Plov Jorden fra Planternes Sider ud i
Rillen, hvilket jo maa udføres med Varsomhed og efterat Hestehakken har jævnet
de i Rillerne sammenkastede Furer, foretages Hypningen saa dybt og med saa stor
Afstand mellem Muldfjælene, som behøves for at skaffe den fornødne Jord opom
Planterne. Naar Optagningen skal finde
Sted sørges for, for at faae saa mange
Fruentimrer som mulig for at Arbeidet kan
gaa hurtigt fra Haanden, Raderne oppløies
med en Hyppeplov som kun har det forreste halve Deel af Mulfjælen og i stedet for
det bageste halve Deel har 2-3 Jernvinger
der bedre end Mulfjælen spreder Kartoflerne, først oppløies og hakkes hvert anden
Rad og naar Stykket er saaledes overgaaet
oppløies de øvrige Rader, de opsamles i
smaa lette Haandtrouge med Jerntraadbund
og over hvis Mitte er fastgjort en Træboile
til Haandtag. Kartoflerne tømmes i Baver(?) og kjøres almindelig til den Mark
hvor de til næste Aar skal plantes, hvor de
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nedlægges i Batterier i en trekantet Form
og ikke dybere i Jorden end en let Plovfure, tildækkes med Halm og et tynt lag Jord,
indtil de efter en Tids Forløb har uddunstet
og Frosten indfinder sig bliver dækket med
omtrent ½ Alen Jord. Af de 3 Slags Kartofler her dyrkes er den saakalte Klippekartoffel den som i alle Tilfælder lykkes best
og anfænges ikke af Sygdommen men er
ikke saa velfungerende som de andre Sorter. Kartoflerne bleve i afvigte Efteraar
solgte tilsammen for 144 Rd af Td Land og
efterat de havde lagt i Baterierne en Tid og
uddunstet bleve de optagne og renset med
hertil indrettede Jerntraadriste, haandsolde
og kjørte til Stationen. Hvad der med det
skotske Agerdyrkning især er af stor Interese for os Danskere er deres fortrinlige og
saa storartede Rodfrugtdyrkning fornemligst Turnipskulturen, … her paa Egnet
kuns læger Flid paa Kræerturfedning og
ikke Meieri, dyrkes af Rodfrugter til Fodring kuns Turnips, da den her efter adskillige Forsøg er bleven erkjendt for den beste Fedematrial, af Turnips dyrkes her tre
Slags nemlig den hvide, den gule og den
svenske eller Rutabagaen20, den hvide er af
vandet Slags, som voxer hurtigt og da den
taaler ingen Frost og er vanskelig at opbevare egner sig kuns til at begynde Fedningen med fra St. Mikkeldag til November,
den gule derimod er er en fastere og bedre
Slags som bedere taaler Frosten og forbruges til Fedning fra November til Nytaar.
Den egner sig ogsaa temmelig godt for
Malkekoen men er maaske mindre god end
Runkelroen. Ved svenske Turnips eller
Rutabagaen erkjendes her for den beste og
haarføreste af alle Roearter, den wogser til
langt ud paa Efteraaret og da den taaler
haard Frost bliver den i Skotland staaende
paa Wogsestedet hele Winteren over, ligesom den egner sig best som Kræerturfoder
efterat have faaet noget Frost og benyttes
sjælden føren efter Nytaar, naar den saaes i
20

Jord af en kraftig Beskaffenhed og velgjødet giver den i de fleste Tilfælder en meget
stor Udbytte 400-500 Tdr pr Td Land
Som foran omtalt Dyrkes Turnips efter Grønjordshavre og træder i stedet for
Brak. Stubben pløies dybt om Efteraaret og
om Foraaret harves og pløies paa Tværs
sist i Mai førn Turnipsen skal saaes bliver
Jorden bearbeidet og renset saa godt som
muligt med Grubberen og deslige. Derpaa
opkammes Jorden og gjødes i Rillerne
med
fuldkommen
sammenbrændt
Stalgjødning der har været omvendt i
Møddingen en 14 Dages Tid i Forveien,
her i Skotland bruges tilligemed Staldgjødningen 200 Td Guarno eller lit større
Quantum Kalk pr. Td. Land, som bredsaaes over Kammene og Staldgjødningen,
derefter klynes Dammen tilbage over
Gjødningen, som derved kommer umiddelbart under Planten. Turnipsen saaes her
almindelig med Maskine, som fladtrykker
Dammene og danner en Rende, hvori Frøet
falder igjennem en … og bliver dækket af
en lille Valse. Af svenske Turnips 4 pd og
af gule og hvide saaes 3½ pr. Td Land.
Omtrent en 14 Dage Tid efter Saaningen
naar Ukrudet begynder at vise sig, lader
man Radrenseren gaa igjennem Rækkerne
og naar Planterne bliver et paar Tommer
høie, begynder Udtyndingen med Jernhakken der maa være skarpkantet, ikke afrundet paa Hjørnerne og et paar Tommer
smallere end Rummet mellem Planterne
(10-12 Tommer) skal nævne. De skotske
Arbeidere har opnaaet en saadan Færdighed, at de kan borthakke alle overflødige
Planter uden at berøre den, der skal blive
staaende, hvilket sidste frem for alt maa
iagttages. Radrenseren benyttes igjen efter
en Tids Forløb og Turnipsen renses atter
med Haandhakken og de enkelte tilbageblevne, overflødige Planter borttages med
Haanden. Efter at Turnipsmarken er godt
renset anden Gang og Planterne i fuld
Kraft, bliver Marken hyppet med en lille
Hyppeplov, og bliver siden ikke rørt føren

Roeart, som er beslægtet med raps.

90

Optagningen. Da Turnipsen her i Skotland
ikke optages fastere, end til daglig eller
ugentlig Forbrug, har jeg ikke Faaet Leilighed til at see nogen videre Opbevaringsmaade, og kan saaledes kun holde
mig til, hvad jeg har lært i Danmark, nemlig i November Maaned at faae Turnipsen
tøre og ufrosne hjem og enten opbevare
dem under Tag eller i Baterier, thi den
svenske Turnip ville jo Sandsynligviis ikke
i Danmark, saaledes som her, kunne
staaende paa vogsestedet modstaa Frosten,
skjøndt vi dog ogsaa her især i Januar
Maaned havde stærk Sneveir og indtil 12
Graders Frost.
Høsten
Høehøsten, som her paa Gaarden
kun bestaaer af Kløverfrø vil jeg i korthed
omtale. Høets Behandlingsmaade i Marken
var uhensigtsmæsigt, idet Høet, som ellers
var godt, blev for meget indtørret og uden
Tvivl tabte meget af sin Næringskraft, derimod dens Opbevaringsmaade kunde i
nogen Tilfælder være anbefaleligt. Til den
aarlig Høavl af omtrent 20 Tdr Land er ved
Gaarden muret en Stakkefod ½ Alen høi, 7
Alen bred og 26 Alen lang, det indre af
Foden eller Lunden, er opfyldt med
Smaasteen, paa denne Fod sammensættes
alt Høet i en Stak, som lægges udad saaat
Endespidserne efter Stakkens Høide bliver
en Alen eller mere, udenfor Foden. Stakken maa ved hele Bygningen trædes saa
godt som muligt, saa snart Stakken er sat,
tækkes den med en tilstrækkelig lag Halm,
ned til dens Buening, som derefter tilbindes med tvundne Halmreb, der trækkes paa
Kryds af hverandre og fastgjøres midt paa
Stakken, derefter fastgjøres et Halmreb
tværs over de andre, langs paa det mederste af Taget, hvorom alle Rebene snoes
en Gang og fastgjøres i Stakken, derefter
afskæres Rebenderne og Taget klippes i en
lige Kant neden for den paa langs stragte
Reb, Siderne afpyntes lit og Stakken er
færdig. Høet bliver ved Forbruget aftrukket i Bænkke(?) med en dertil indrettet

Spade, Bænkkene hvoraf der daglig tages
til Faar og Heste, bliver dækket med en
Seil til Beskyttelse mod Regnet, Høet holder sig bedre i saadan en velbygget Stak
end paa Kostalslofterne.
Kornhøsten
Kornets Maining udføres her overalt
med Høstmaskiner, som jeg ogsaa er forsikret om betaler sig her i Egnet, hvor Jorden ere drainede og hvor der i Almindelighed saaes godt staaende Korn, her paa
Gaarden afbenyttedes 3 Høstmaskiner,
som hvert især lavede smukt Arbeide, men
da ingen af disse erkjendtes for at være af
de fortrinligste, vil jeg ikke opholde mig
ved noget nøiere Beskrivelse af disse.
Kornet bliver her efter Maskinen, umiddelbart opbunden, sat sammen og Stubben
reven.
Sædens Opbevaring.
Her i Skotland opbevares alt Sæden i
Stakke, en Fremgangsmaade, som maaske
vilde være anbefalelig for os, om just ikke
med hele Afgrøden, saa dog med en Deel
heraf. Stakken sættes paa Fødder, undertiden støbte Jernfødder, men mere almindelig ere Træfødderne som indrettes paa følgende Maade. I en Rundkreds nedgraves
otte Steenpiller i Jorden saaledes at de rager 18 Tommer over Overfladen, og i Centrum sættes en, samtlige Yderpæle forbindes indbyrdes saa de danne en Ottekant og
fra hver udgaar igjen en Bjælke til Midten,
over disse Bjælker lægges Stænger af Rafter og deslige. For at forsinke Høi i at
komme op i Stakken, lægges en flad Steen
eller en Blikplade over Enden af hver Pille,
saaledes at den rager nogle Tommer ud
over Omkredsen af denne. Den almindelige Træmaal paa disse Fødder er 14-16
Fod, og Stakken sættes 10-12 Alen høi, i
Form som en Bikube, Stakken sættes
strags og Sæden kan paa denne Maade
opbevares og holde sig udmærket, selv i
Frostveir. Naar Stakken tærskes maa Fødderne tildækkes med et godt lag Halm, til
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at beskytte dem for at blive vaade og raadne.
Kornets Udtærskning.
Tærskemaskiner, som jo her afbenyttes saavel i de mindre, som de større Avlinger, drives almindelig med Damp eller
Vand, sjældnere ved Hestekraft. Her paa
Gaarden finnes en udmærket Damptærskemaskine, som tillige driver en Deel
andre paa Gaarden nævnte mindre Maskiner og lønner sig fortrinlig, men paa Grund
af Kullets Dyrhed, bliver Dampmaskiner
jo altid mindre anbefalelig for os, derimod
burde vi vist henvende lit mere Opmærksomhed paa den billige Vandkraft der hos
os paa saamange Steder med stor Fordeel
kunne afbenyttes til at drive vores
Avlsmaskiner. Her paa mange af de skotske Avlsgaarde haves en Mergelgrav eller
en saadan større Vandbehold, hvortil Vandet lades enten fra en Kildevæld eller
samtlige Markens Drainrører, her kan
Vandet gjemmes til Brug ved Tærskning
og lades da undertiden ved underjordiske
Render til Vandhjulet, som driver Maskineriet. I kommende Tilfælde af Vandmangel og deslige er en Hestegang i Forbindelse, saa Maskineriet kunne drives med Hestekraft eller med Vand og Hestekraft paa
engang.

Tid at lægge Flid paa Forskaffelse af de
beste Raser, og give dem en hensigtsmæssig, kraftig Ernærning til enhver Aarstid og
paa enhver Alder. De fornemligste Kvægraser til Fedning er her Hertfornsrasen og
den sorte kallede Angusrase, hvilke to Raser omtrent holdes i lige høi Værdi, de
kunne fedes tjenlige til Slagtning paa 2
Aar, men bliver almindelig 2½-3 Aar, aldrig ældre til Slagtning. Af Faareraser er
den saakalte Leiesterrase den her mest
søgte og beste Kjødrase, som tillige har
den fineste Uld, det vilde vist betale sig at
forblande denne Rase med en Deel af vores, noget forædlede danske Faar.
Her paa Bolshan holdes i Reglen en
Kræerturbesætning af ca 114-120 Fækreaturer og en 800-1000 Faar alt af de beste
Raser, og til denne Besætning dyrkes almindelig ca 100 Tdr Land med Turnips.
Det vilde ikke falde vanskelig for at
beskrive den skotske Fedningsmetode,
saavel med Hensyn til Faar som Kvæg,
men da den omtrent i det hele taget er lige
det modsatte af vore almindelige danske
Federegler, var det maaske overflødigt her
at medde(le) den, men dersom jeg nogensinde siden enten ved et lille mislykket
Forsøg eller længere Tids Erfaringer i
landøkonomisk Retning kunde finde en
eller anden Ting af Interesse, vil det være
mig en Fornøjelse at meddele, ligesom det
stedse vil være mig en Fornøjelse at meddele det ærede Selskab min fremtidig Stilling og Virksomhed i den fædrede Landbostand.
Mit hjerteligste Tak bringes til Slutning det Kongelige danske Landhuusholdnings Selskab som har ydet mig Bistand og
Understøttelse paa min pragtfulde Uddannelse i Landbofaget i ca fire Aar.

Kræerturbesætningen.
Kræerturbesætningen, som her paa
de fleste Avlsgaarde er Hovedindtægtkilden, drives ogsaa med en egen..værdig(?)
Interesse, men til dels paa en Fremgangsmaade, som vist efter de flestes Meninger vilde være ufornuftigt at efterligne
hos os, hvor Vinteren jo antages at være
strengere, i Særdeleshed en større Snefald,
men derimod burde vi af ald Evne søge at
efterligne Skotlænderne, med … til enhver
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Ærbødigst
Christen Christensen Bathum
Ladefoged paa Katterup pr Slagelse
Set NN og NN
Anm. Vurderet af Leut. J. la Cour i Octbr 1867 som mindre egnet for Tidsskriftet.

Det Kongelige Danske Landhusholdnings Selskabs Præsidenter
giver herved tilkjende At Selskabet har optaget som Medlem
Hr. Proprietær C. C. Bathum Rygaarde ved Allingaabro
Til Bekræftelse herpaa udstedes i Selskabets Navn dette aabne Brev
Kjøbenhavn den 1 Januar 1878.
L. Greve Holstein E. Tesdoff B. S. Jørgensen
J. C. La Cour.
Efter at vi i Slutningen af 1898 var rejste fra Fredenslund maatte jeg jo see at komme ind i en
Virksomhed, og i den Anledning søgte jeg at faae Vidnesbyrd fra ansete Mænd som havde
kjendt min Vandel og Virksomhed i den moden Alder, og jeg fik følgende 3 Vidnesbyrd, som
ganske sikkert hjalp mig til at kunde laane 14.000 Kr. i Aarhus og derved kjøbe Mørke
Gjæstgivergaard paa hvilken fordelagtige Handel de 14.000 kr. skulde udbetales.
No 1.
Paa Grund af at Hr. C. Bathum agter at søge Plads som Bestyrer af en Landejendom, har han anmodet mig om et Vidnesbyrd. I de fleste af de 26 Aar jeg har været Forpagter her paa Sorvad har Hr. Bathum været Ejer af en Gaard her i Pastoratet, hvorved jeg har havt Lejlighed til at iagtage hans Vandel, derfor kan jeg udtale
som min Overbevisning, at naar det ikke er lykkedes ham at holde sig ved Gaarden, saa er det langtfra paa Grund af manglende Dygtighed ihærdigt Arbejde eller
sparsommelig Levevis. I saa Henseende har han tvertimod erhvervet sig Egnens
udelte Agtelse, han har destoværre ganske naturlig maatte dele Skjæbne med mange andre Ejere af lettere jydske Gaarde der paa Grund af tidernes Ugunst ikke har
kundet bære Udgifterne, eller givet det Udbytte man i tidligere Perioder var berettiget til at forvente, jeg opfylder derfor gjerne hans Anmodning og giver ham min
bedste Anbefaling.
Sorvad den 1 December 1898

J. Froberg.
No 2.
Idet forhenværende Propritær Bathum af Rygaarde agter at søge sig et Erhverv i
en eller anden Stilling, har han anmodet mig om en Anbefaling, og i det jeg i flere
Aar har staaet i Handelsforbindelse med Manden, har jeg haft Lejlighed til at lære
at kjende ham meget nøje og kan i Sandhed udtale at Hr. Bathum her været en
meget dygtig og alsidig Landmand der her mange Erfaringer baade fra flere ? Aars
Ophold i Skotland og var Bestyrer af flere Ejendomme her i Landet, og med alt
dette, er han en streng Hæderlig og sjelden elskværdig Karakter. Det skulde derfor
glæde mig meget om disse mine Udtalelser, maatte være ham til Nytte pa de Steder han søger hen for at finde den attraaede Stilleing.
Randers 10 Februar 1899
Chr. Thykjær
Kjøbmand
No 3.
Hr. Propritær C. C. Bathum der er født i Thy og som har været Elev og Forvalter
under det Kongelige Landhuusholdningsselskabs Ledelse samt i Skotland, fra
hvilke Steder han har de bedste Vidnesbyrd, hvor efter han har havt en Ejendom
her i Randers Amt og senere været Gæstgiver i Hjøring og Løkken i 5 Aar, da han
igjen blev Landmand her i hvilken Stilling han under de trykkende Landboforhold
nu har forladt, kan jeg efter det nøje Kjendskab jeg har faaet til ham bevidne han
er en i alle Maader hæderlig, rettænkende og redelig Mand, som jeg har havt en
del Forretninger at gjøre.
Randers den 13 Februar 1899
Bredstrup
Cancelieraad og Procurator
Jan Løve Østerbye
15. januar 2002
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