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Forord
Landbosamfundet har i de seneste generationer oplevet foran
dringer, der på alle niveauer af tilværelsen har betydet opbrud 
og fornyelse. De rammer for landbrug og landmandsliv, der blev 
skabt i sidste trediedel af forrige århundrede, var langt op i dette 
århundrede grundlaget for landbrugsproduktionen og for land
befolkningens tilværelse. Men fra 1950’erne begyndte opbrud
det, og udviklingen har siden acceleret. Det har betydet store 
forandringer i den enkelte bedrift, i lokalsamfundet og i landbru
gets organisationsliv.

Det er ønsket om at fastholde både tiden før denne foran
dringsproces og landbrugernes egne oplvelser af forandringerne, 
der er baggrunden for Landbohistorisk Selskabs ønske om at 
indsamle og sikre nulevende landbrugeres -  både mænd og 
kvinders -  erindringer. Opgaven er lagt i hænderne på mag.art. 
Marianne Zenius, der tidligere indgående har beskæftiget sig 
med emnet, jfr. hendes bog »Landbokvinden i det 20. århun
drede« fra 1982.

Spørgelisten er udarbejdet ud fra de mangeårige erfaringer, 
der er indhøstet af Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser 
(NEU), og indsamlingen sker i et samarbejde med Sammen
slutningen af lokalhistoriske Arkiver, hvis kontor i Esbjerg fun
gerer som sekretariat for denne indsamlingskampagne, og den 
opbevarer det indsamlede materiale -  med mindre forfatterne 
ønsker dette placeret i det hjemlige lokalhistoriske arkiv.

Landbohistorisk Selskab håber, at dette initiativ vil kunne 
bidrage til at fastholde udviklingen i dansk landbrug i dette 
århundrede, således som det er blevet oplevet af de mennesker, 
der selv har gennemlevet dette tidsrum.

København august 1990 

Claus Bjørn
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Praktiske anvisninger
Spørgelistens udformning
Denne spørgeliste virker måske meget stor og omfangsrig -  men 
giv ikke op på forhånd. Dels skal sådan en spørgeliste tage højde 
for alle typer landbrug, så en del af spørgsmålene skal ikke 
besvares af alle, dels bestemmer du selv, hvor meget og hvor 
længe, du har lyst til at skrive.

Spørgelisten er delt op i tre afsnit. Først drejer det sig om dit 
barndomshjem, dernæst spørges om din ungdomstid, hvor du 
var ude at tjene, og sidste del handler om din egen tid som 
selvstændig landmand. Det kan jo ikke undgås, at mange 
spørgsmål om dine forældres landbrug og dit eget ligner hinan
den, og nogle gange er forholdene måske ens, især hvis du har 
overtaget din fædrende gård. Men det er meget vigtigt, at vi får 
en beskrivelse, der viser udviklingen.

Kun en hjælp
I kulturhistorisk fagsprog kalder vi det her en spørgeliste, men 
det er måske lidt misvisende. Kikker man lidt i den, ligner den 
mere en grundig disposition til erindringsskrivning, hvad den jo 
også er. En hjælp til at få minderne skrevet ned på papir i en vis 
sammenhæng.

Mange har af og til fået lyst til at skrive deres erindringer, 
men haft svært ved at begynde eller overskue, hvordan de kom 
igennem alt det vigtige. Men her er hjælpen, så nu er det blot at 
begynde fra en ende af.

Måske er det en hjælp at orientere sig lidt i spørgelisten på 
forhånd, men det er ikke nødvendigt at læse den fra ende til 
anden, før besvarelsen begyndes. Skriver du noget, som der 
senere kommer et spørgsmål om, så kan det jo blot springes over 
der. Den, der læser det senere, skal nok huske, at der er skrevet 
om det tidligere. Det er dog praktisk lige at læse det enkelte 
afsnit igennem, før du begynder at besvare det.

Du skal ikke føle dig så bunden af spørgelisten, at du ikke tør
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gå udenfor. Personlige oplevelser gør besvarelsen mere person
lig og værdifuld.

Skriv fyldigt
Det er vigtigt, at de enkelte spørgsmål bliver fyldigt besvaret, så 
vi virkelig får noget at vide. Så må du hellere springe let hen 
over noget andet, hvis det samlet virker uoverkommeligt. Men 
helst ikke dit eget landbrug til fordel for en bred beskrivelse af 
dit barndomshjem. Det er nemlig forkert, når mange mener, at 
deres egen tid er mindre interessant end fortiden. Om 50 eller 
100 år er vor tid også historie, og så er det jo for sent med 
»øjenvidner«. Desuden ved vi slet ikke så meget om dagligdagen 
på en landbrugsejendom i 30’erne, 50’erne eller 70’erne, som du 
måske tror.

Ikke kun for mænd
Spørgelisten bærer præg af, at de fleste landmænd også er mænd, 
men vi ved godt, at der har været enkelte kvinder, der selv
stændigt drev landbrug, og dem vil vi meget gerne høre fra. 
Måske er der også en landbokone, der har fået lyst til at skrive 
-  enten alene eller i fællesskab med manden. En del af afsnittene 
kan en kvinde måske endda besvare bedre, og når det drejer sig 
om barndomshjemmet, så står begge parter måske også lige med 
hensyn til viden og erindring. Der findes også en speciel spørgeli
ste om landbokvindernes liv, som blev lavet til indsamling af 
erindringer til bogen »Landbokvinden i det 20. århundrede«, og 
den kan fås på samme adresse som denne spørgeliste.

Papiret
Hvis du ønsker det, sender vi gerne skrivepapir -  linieret eller 
ulinieret -  , og du kan altid skrive eller ringe efter mere. Men 
synes du, at det er nemmere at bruge noget af dit eget, så vil vi 
helst have, at det har samme format (som hedder A4), ellers kan 
det være svært at holde sammen på papirerne bagefter.
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Spørg gerne
Opstår der problemer undervejs, eller har du blot lyst til en 
snak, så kan du altid skrive eller ringe på efterfølgende adresser 
og telefonnumre. Marianne Zenius kan måske være svær at 
træffe hjemme, med så bed om, at hun ringer dig op.

Fotografier
Vi vil helst ikke have billeder sammen med besvarelsen. Men vi 
vil gerne høre fra alle, der har gode billeder. Og det betyder især 
billeder af arbejdssituationer i landbruget. Dem findes der nem
lig ikke så mange af, så selv små amatørbilleder er værdifulde. 
Men send dem ikke i første omgang, nøjes med en liste, der 
fortæller, hvad billederne forestiller.

Adresser
Det er Marianne Zenius, der står for udformningen af spørgeli
sten og den personlige kontakt, og hendes adresse er:

Marianne Zenius, Barslundvej 13, Hoven, 6880 Tarm. Tlf. 75 34
32 78.

Hun kan måske også træffes på en af hendes arbejdspladser, 
som er Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg. Tlf. 75 14 00 11.

Men vi har fået hjælp af Sammenslutningen a f Lokalarkivers 
sekretariat i Esbjerg. Det er her spørgelisten bestilles, og hvor 
man kan få mere papir. Hertil skal besvarelsen også sendes. Man 
kan også ringe dertil, når det gælder kontakt til Marianne 
Zenius, så får hun besked og ringer op. Adressen er:

Sammenslutningen a f Lokalarkivers sekretariat, Torvegade 47, 
Postbox 522, 6701 Esbjerg.
Tlf. 75 18 18 55
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Personlige oplysninger
Om dig selv
Her i det første afsnit vil vi gerne have nogle personlige op
lysninger, men der skal ikke skrives meget. Det er praktisk for 
os at have disse ting stående i begyndelsen af erindringerne, og 
vi vender tilbage til nogle af spørgsmålene senere.

Øverst på papiret vil vi gerne have dit navn, nuværende adresse 
og telefonnummer, og hvis en anden skriver tingene ned, så også 
hans eller hendes navn, stilling, adresse og telefonnummer samt 
eventuelle familierelationer til dig.

Dernæst vil vi gerne have dit fødselsår og fødested, og hvis du er 
opvokset et andet sted, så gerne en kort oplysning om dette også.

Endelig vil vi gerne vide, hvor du har haft dit hovedvirke som 
voksen. Dvs. adressen på den eller de landbrugsejendomme, du 
har drevet eller haft længerevarende ansættelser på. Det vil 
være en hjælp, hvis du ud for hvert sted lige skrev, hvor stor 
ejendommen var.

Dine forældre
Fortæl, hvor og hvornår dine forældre er født, og gerne lidt om 
deres barndomshjem, og hvem deres forældre var. Fortæl kort 
om dine forældres livsforløb indtil den periode, du selv har op
levet: Havde de været på højskole og din far på landbrugsskole? 
Ved du, hvor meget de havde været omkring, inden de giftede 
sig og slog rod? Hvis de efter giftemålet boede flere steder inden 
den tid, du kan fortælle om, så fortæl kort herom.
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Dine søskende
Vi vil også gerne have lidt at vide om dine søskende. Skriv deres 
navne, fødselsår og kort om deres arbejde som voksne. Vi er 
særlig interesseret i, om de har arbejdet ved landbruget eller har 
valgt helt andre erhverv, samt hvilken beskæftigelse deres æg
tefæller har haft.

Dit barndomshjem
Ikke ved landbrug
Hvis dine forældre var beskæftiget helt udenfor landbruget, så 
skriv kort herom.

Ved landbruget
Hvis dine forældre arbejdede ved landbruget, men ikke selv drev 
en ejendom, så fortæl kort om gården/godset, hvor din far og 
måske også din mor var ansat, og især om dine forældres ar
bejdsforhold, arbejdstid, løn, forhold til andre ansatte og arbejds- 
givere/overordnede. Var din far medlem af en fagforening?

Hvordan var dit forhold til dine forældres arbejdsplads? Måtte 
du lege der? Hvordan blev I børn passet, hvis Jeres mor også var 
på arbejde? Hjalp du din far eller mor med arbejdet uden at få 
noget for det, eller var der arbejde, du fik penge for?

Hvor og hvordan boede I? Hvordan var forholdet til de andre 
familier, der var ansat samme sted, og hvilke kontakter havde I 
til andre i sognet, hvor I boede?

Hvis dine forældre har arbejdet flere steder, så fortæl om 
stederne hver for sig, og angiv omtrent, hvornår det har været. 
Hvordan oplevede du flytningerne? Havde det noget betydning 
for din skolegang?
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Dine forældres landbrug
Hvis du er vokset op på en landbrugsejendom, som dine forældre 
drev (selveje, forpagtning, bestyrer el.lign.) vil vi gerne have en 
beskrivelse af livet og arbejdet her. Vælg det tidspunkt, som du 
husker tydeligst. Det er måske, da du var 10-12 år gammel? 
Men vi vil også gerne høre dine tidligste erindringer fra dit 
barndomshjem, og hvad der skete senere hen -  også efter at du 
var flyttet hjemmefra. Hvis dine forældre har haft flere ejen
domme, så fortæl mest om det sted, du husker bedst. Hvis du 
springer lidt frem og tilbage i tid, så husk at fortælle, hvornår 
det var. Det er måske nemmere at huske, hvor gammel du var 
end regne med årstal, så skriv f.eks. »da jeg var 10 år« eller 
lignende.

Ejendommen
Hvor lå ejendommen? Hvad var stedets og sognets navn, og 
hvordan lå gården i forhold til landsby?

Hvor meget jord hørte der til ejendommen? Hvor meget var 
ager, vedvarende græs, skov, mose, hede og lign.

Hvornår havde dine forældre overtaget ejendommen? Havde 
den været i slægtens eje? Ved du noget om gælden i ejendommen 
og dine forældres økonomiske forhold, da de blev gift og senere 
hen.

Hvis dine bedsteforældre eller andre ældre familiemedlemmer 
boede hos Jer, så fortæl, hvorledes det fungerede i dagligdagen.

Gårdens arbejdskraft
Hvis I havde medhjælp på gården, så fortæl, hvor mange der 
normalt var; husk også pigerne. Gør rede for, om medhjælpernes 
antal ændrede sig, efterhånden som du eller dine søskende vok
sede op og overtog noget af arbejdet. Var der forskel på antallet
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grise, løbe søer, overvåge og assistere, når de skulle fare, samt 
veje eller måle, udvælge og mærke dyr til slagtning. Husker du 
problemer med sygdom i besætningen?

Slagtning
Hvilket svineslagteri leverede I til? Hvordan blev svinene trans
porteret? Hvem gjorde det? Sad din far i slagteriets bestyrelse? 
Solgte han fedesvin til andre? Hvor mange svin slagtede I til 
eget forbrug? Var de større og federe end slagterisvinene?

Hestene
Hvor mange heste havde I? Kan du huske navnene på nogle af 
dem? Var din far glad for en bestemt race? Havde I et alders
mæssigt blandet hestehold, og blev der regelmæssigt lagt føl til? 
Hvornår folede hopperne? Havde I selv en hingst? Hvis ikke, 
hvordan fik I så hopperne bedækket? Havde din far regulært 
hesteopdræt? Deltog han med hestene på dyrskue? Hvem lærte 
hestene at gå for vogn eller redskab? Købte din far i stedet for 
eget opdræt unge heste, som han havde et par år, inden de blev 
solgt igen, eller købte han ældre arbejdsvante heste, som I sled 
på en årrække? Handlede din far meget med heste?

Var der forskel på, hvad de forskellige heste blev brugt til? 
Hvis I havde flere spand heste, var det så arbejdet, der afgjorde, 
hvilket spand der blev brugt, eller havde den samme mand altid 
det samme spand heste?

Hestestalden
Fortæl om hestestaldens indretning og hvilke materialer, der 
var brugt til gulv, spiltov og krybber. Hvor hang seletøjet? Hvem 
holdt det i orden? Fortæl, hvem der til daglig mugede, hentede 
hø, skar hakkelse og fodrede? Hvordan blev hestene vandet? 
Hvor mange gange om dagen blev hestene fodret? Hvad blev de
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fodret med? Hvem striglede? Hvor ofte og af hvem blev hestene 
skoet?

Hvor mange måneder om året gik hestene ude? Havde I en 
fast fold nær gården, og var der andre faste indhegninger til 
hestene? Hvordan var hegnene omkring foldene? Stod hestene 
nogensinde i tøjr? Hvordan så det ud? Hvem hentede hestene ind 
til arbejdet?

Hestene i arbejde
Hvilke type arbejdsvogne havde I? Hvor stod de? Af hvem og 
hvornår blev de smurt? Hvor stod de andre hesteredskaber? 
Fortæl, hvordan der blev spændt for om morgenen, hvordan det 
foregik, når hestene kom hjem i middagspausen, og hvordan 
hestene blev behandlet, når de kom hjem om aftenen.

Red I på nogle af hestene, og havde I rigtigt rideudstyr?
Holdt din far heste udelukkede til kørebrug? Hvilke vogne 

havde I hertil? Hvor stod de? Havde I en kane? Hvornår brugte I 
hestevogn, og hvornår gik eller cyklede I? Brugte i taxa (lillebil) 
nogle gange? Husker du, da I fik cykler? Hvis dine forældre 
senere fik bil, så fortæl om overgangen. Hvis de på et tidspunkt 
fik traktor, så beskriv, hvordan hestene blev afviklet.

Får
De mange efterfølgende spørgsmål er beregnet på et større fåre
hold, f.eks. i marksområderne, så hvis I blot havde et par får, så 
fortæl lidt mere enkelt herom.

Hvor mange moderfår var der på ejendommen? Havde I egen 
vædder? Var det en bestemt race eller blot de almindelige på 
egnen? Skete der større ændringer i fåreholdet, mens du var 
barn? Senere?

Hvor ofte skiftedes vædderen ud? Hvor gamle fik moderfårene 
lov til at blive, før de blev slagtet? Hvor mange måneder var 
gimmerlam og vædderlam, når de blev solgt til slagtning? Hvor 
og hvordan handlede din far slagte- og levedyr? Spiste I selv lam
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eller var det kun får, der blev slagtet til eget forbrug? Hvor 
gamle var de så? Hvor mange dyr spiste I årligt selv? Fortæl om 
fårenes vinterkvarter under tag. Var det et bestemt sted, eller 
blev der blot indrettet et hjørne til dem? Havde de adgang til det 
fri? Gik de da i en fold, eller kunne de gå frit overalt, hvor der 
ikke var hegnet? Hvem passede fårene med vand, foder og 
strøelse? Hvad fodredes der med?

Læmninger
Hvornår var læmningerne planlagt? Havde I særlig tidlige læm
ninger af hensyn til påskesalg af lam? Blev fårene flyttet et 
andet sted hen, efterhånden som de skulle læmme? Fik de eks
tra foder i den sidste tid samt den første dieperiode, inden de 
kom på græs? Blev de klippet lidt for at lammene kunne komme 
til patten? Hvem holdt særlig opsyn med læmning og de nyfødte 
lam? Fik I af og til et dækkelam? Hvem tog sig af det? Var 
tvillingefødsler almindelige eller sjældne? Blev lammene mær
ket? Blev de voksne får senere mærket på anden vis?

Hvornår kom får og lam første gang ud? Stod fårene da i tøjr? 
Var der en overgangsperiode, hvor de kom hjem om aftenen og i 
dårligt vejr? Blev de fodret inde i starten?

Uld, kød og tælle
Blev fårene klippet forår og efterår? Hvornår? Blev de vasket 
inden? Hvordan foregik arbejdet, og hvem udførte det? Blev 
ulden solgt (til hvem?), eller spandt din mor den selv? Skete der 
forandringer i arbejdet med ulden i den tid, du kan huske?

Husker du fåre- eller lammeslagtning hjemme? Hvordan blev 
kødet konserveret? Brugte I tællen til noget?

Vogtning
Fortæl om vogtning af fårene i hele udeperioden: Stod de i tøjr, 
gik de i en indhegning, eller blev de vogtet frit i flok. Fortæl, 
hvem der tog sig af dem i den periode? Blev fårene fra flere
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ejendomme vogtet i fællesskab? Var der særlige arealer, der kun 
blev brugt til får? Hvor stod vædderen tøjret? Skete der ændrin
ger i fårenes græsning og pasning i løbet af sommeren eller efter 
høst? Skete der forandring i fårenes vogtning i den tid, du kan 
huske? Hvornår blev fårene taget hjem igen? Var der også her 
en overgangsperiode, hvor de både var ude og inde?

Lå dine forældres ejendom i et marskområde, vil vi gerne have 
noget mere at vide om fællespasningen af fårene på digerne og 
forlandet.

Høns
Giv som begyndelse en kort oplysning om dine forældres hønse
hold. Holdt I kun høns til eget forbrug, solgte I lidt æg til 
naboerne eller købmanden, eller havde I et større ægsalg? Hvor 
mange høns havde i, og hvilken race?

Drev I rugeri og solgte daggamle kyllinger, eller købte I selv? 
Fedede I kyllinger (race) til salg?

Hønsehusenes indretning
Hvor lå hønsehuset, og hvordan var det indrettet? Fortæl om 
selve husets konstruktion, om fodrings- og vandingsmuligheder, 
rede- og siddepladsers indretning. Hvad blev der strøet med? 
Var der kunstigt lys i den mørke tid? Gik hønsene frit eller var 
der indrettet hønsegård? Hvordan var indhegningen? Var det en 
»grøn« hønsegård?

Havde I særlige kyllinghuse, så fortæl også om deres ind
retning. Brugtes »Kyllingmødre«? Hvordan skete opvarmnin
gen? Hvis I selv rugede æg ud, skete det da i en særlig »rugemo
der« eller med liggehøns? Hvis I brugte rugemaskine, hvordan 
var den indrettet og opvarmet? Stod den i et særligt rum?

Pasning
Var det din far eller mor, der havde hovedansvaret for fjer
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kræet? Hvis det var din mor, var det så også »hendes penge«? 
Fortæl nærmere om arbejdet med fjerkræet, hvis det var i lidt 
større stil. Hvem åbnede og lukkede for hønsene morgen og 
aften, hvem samlede æg ind, rensede og måske mærkede dem? 
Hvem fodrede dagligt, og hvem tog sig af den sjældnere rensning 
af husene? Hvem passede kyllinger, evt. rugemaskine eller lig- 
gehøns? Hvordan foregik pasningen? Hvad blev der gjort ved en 
skrukhøne, der ikke måtte ruge?

Hvad blev brugt som foder til hønsene? Hvad fik kyllingerne 
som startfoder og senere? Hvor store var de på slagtetidspunk
tet?

Hvornår blev de æglæggende høns udskiftet?

Afsætning
Hvem solgte I æg til, og hvordan blev de leveret? Hvis I rugede 
æg ud i større stil, hvem var da aftagerne af de daggamle 
kyllinger? Hvis I selv købte, hvor handlede I da? Hvis I solgte 
slagtehøns eller kyllinger, hvem var aftagerne? Blev fjerkræet 
leveret plukket og renset?

Skete der større forandringer i dine forældres hønsehold med 
tiden?

Andet fjerkræ
Holdt I ænder, gæs, kalkuner, duer eller andet fjerkræ? Fortæl 
nærmere herom: Hvem passede fjerkræet? Solgte I rugeæg eller 
daggamle ællinger, gæslinger m.m.? Solgte I slagtedyr? Blev de 
hjemmeslagtet og solgt plukket og udtaget? Hvem var afta
gerne?

Biavl
Hvis din far eller andre i familien holdt bier, så fortæl om 
arbejdet med bierne. Hvor mange stader var der, og hvor stod
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de? Blev de flyttet rundt for at befrugte frøafgrøder? Hvordan 
blev honningen behandlet, og hvem solgte I til, hvis I havde 
mere end til eget forbrug? Blev bierne betragtet som en »hobby« 
eller en regulær indtægtsmulighed?

Andre dyr
Holdt I andre dyr, f.eks. geder eller kaniner. Fortæl lidt herom, 
også hvis det var Jer børn, der havde et lille dyrehold. Måske 
havde I også fjerkræ, et lam eller en kalv, der var Jeres, eller 
som I havde ansvaret for pasningen af? Kunne I på den måde 
skaffe Jer egne indtægter?

Hvis I havde katte og hund, fortæl da om deres forhold, og om 
I børn havde særlig glæde af dem.

Dyrskuer og m arkeder
Hvis din far udstillede på dyrskue, hvor var det så? Hvis han fik 
præmieskilte, blev de da hængt op hjemme? Tog I til dyrskue, 
uanset om I selv udstillede eller ej?

Kan du huske, om din far handlede dyr på et marked? Hvor 
var det? Var I hvert år alle sammen afsted til marked og dyr
skue? Havde I børn fri fra skole hertil? Var tjenestefolkene også 
med? Fortæl meget gerne erindringer om markeds- og dyrskue- 
besøg: Hvornår tog I afsted hjemmefra? Hvordan I kom dertil? 
Gik I rundt samlet, og betalte de voksne for Jer børns for
lystelser? Havde du egne penge med? Blev der købt markeds
gaver? Hvordan spiste I? Fortæl evt. om oplevelser, du særlig 
husker.
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Agerbrug
Planlægning
Fortæl først hvilke afgrøder, der almindeligvis blev dyrket i dit 
barndomshjem: F.eks. korn (vinter og vårsæd), foderroer, suk
kerroer, bælgfrugter til salg eller foder, frø, grøntfoder, grønt
sager, frugt eller mere sjældne salgsafgrøder.

Dyrkede din far, hvad der var almindeligt på egnen, eller 
prøvede han gerne noget nyt, og hørte til foregangsmændene, 
når det gjaldt markafgrøder og måske også nye maskiner? Hvor 
ofte blev indkøbt kontroleret udsæd til kornmarkerne? Hvorfra 
indkøbtes roe- og græsfrø?

Giv dernæst -  hvis det er muligt -  en oversigt over markind
delingen, og fortæl om sædskiftets art og rækkefølge. Angiv om 
muligt, hvor mange tønder land, der blev dyrket med de for
skellige afgrøder.

Havde I arealer udenfor omdrift, der blev brugt til høslet 
foruden græsning? Brugte din far dæksæd og efterafgrøder? 
Indgik der brakmarker i rotationen, eller var man helt gået væk 
fra det?

Hvis du kan huske det, så fortæl, hvordan sædskiftet blev 
planlagt. Tilbragte din far tid ved skrivebordet med at plan
lægge og lave markplaner? Gjorde han brug af planteavlskonsu
lenten, hvis der var en på egnen? Hvis I havde forkarl, deltog 
han så i planlægningen? Var det på den tid almindeligt med 
organiserede markvandringer på egnen, eller så man kun på 
afgrøderne, når man alligevel havde gæster?

Vi vil gerne have en beskrivelse af, hvordan markarbejdet blev 
fordelt, hvis der var flere medhjælpere på gården. Blev der talt 
om det med morgenbordet, eller blev der givet besked på anden 
måde?

Lå det naturligt i ansættelsesforholdet, hvilket arbejde de 
forskellige skulle udføre alt efter deres alder og erfaring?

Vi vil herefter gerne have arbejdet beskrevet i årets løb. Som
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nævnt er det vigtigt at fortælle, hvem der lavede arbejdet, og 
hvordan det blev udført, bl.a. hvilke redskaber, der benyttedes. 
Lad os begynde, når efterårsarbejdet var afsluttet og vinteren 
satte ind.

Vinterarbejde og ikke-årstidsbestem t arbejde
Hvilke arbejder blev foretaget udendørs, når der ikke var mulig
hed for at komme i jorden? Var det i den tid at hegn, veje og 
grøfter blev udbedret? Hvordan blev det udført? Hvornår blev 
der samlet sten på markerne?

Var det også i vintertiden, at der blev bragt mergel eller kalk 
ud til markerne. Hvis I fik kørt mergel på jorden, hvor kom det 
fra, og hvordan blev det transporteret frem til Jeres ejendom? 
Var din far medlem af et mergelselskab?

Kan du huske dræningsarbejder på jordene? Ved du af hvem 
og hvordan det blev udført?

Blev der kørt gødning ud om vinteren? Blev den spredt med 
det samme eller sat i markmødding til senere spredning på 
brakmark?

Hvis I havde et stykke skov til ejendommen, så fortæl, hvor
dan det blev udnyttet. Købte din far brændsel på roden hos 
andre, som derefter blev fældet og kørt hjem om vinteren?

Forårsarbejde
Skete det jævnligt, at der lå upløjede marker (der tænkes ikke 
på brakmarker) vinteren over? Hvad var grunden til det? Fortæl 
i øvrigt om forårsarbejdet i marken frem til tilsåning. Fortæl, 
hvordan arbejdet blev gjort, om redskaberne og hvem, der ud
førte de forskellige ting. Var det altid mandsarbejde at arbejde 
med hestene? Hvilke arbejder kunne en pige eller børn klare?

Beskriv meget gerne, hvordan pløjningen blev udført? Havde 
din far enkelt- eller dobbeltplov(fabrikat)? Hvem furede op og 
pløjede af? Hvordan pløjede man i agre (lav evt. en skitse)?
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Fortæl videre hvilke harver og tromler (fabrikat), der blev an
vendt, og endeligt om tilsåning skete med hånd eller maskine, 
som bred- el. radsåning?

Hvilke marker fik tilført staldgødning og ajle? Hvornår skete 
det? Hvor og hvornår blev der brugt handelsgødning, og hvor
dan blev det spredt? Hvilken typer handelsgødning brugte din 
far? Hvor købte han det?

Forsommer- og høstarbejde
Høslet
Hvor og hvornår tog I normalt det første slet græs eller grønt
afgrøde, og hvornår blev sidste slet taget? Brugte I slåmaskine 
(fabrikat)? Hvad tid på dagen begyndte skårlægningen? Lå af
grøden på skåret nogle dage og blev det vendt rutinemæssigt 
eller kun ved dårligt vejr? Hvad tid på dagen påbegyndtes sam
menrivningen? Blev der brugt håndriver eller hesterive? Brugte 
I høslæde el. høslæber? Satte I høet i stakke eller på ryttere? 
Blev stakkene »stækket«? Hvor længe stod høet i stak ved ide
elle forhold? Husker du år med særlig dårligt vejr, eller husker 
du at stakkene satte for meget varme? Hvordan foregik hjem
kørslen, og hvor blev høet anbragt? Havde I udendørs stakke? 
Husker du, at I benyttede ensilering af grøntafgrøder?

Roerne
Hvem af gårdens folk var beskæftiget i roemarkerne? Var I børn 
med til arbejdet? Hvordan var holdningen til arbejdet i roerne? 
Hvis I brugte fremmed arbejdskraft, hvem var det, og hvordan 
var de ansat og aflønnet?

Hvilke rodfrugter (kålroer, runkelroer, sukkerroer, fodersuk
kerroer, turnips el. gullerødder) dyrkede I? Fortæl om redska
berne og arbejdet med udtynding, håndhakning og radrensning. 
Eftersåede I eller plantede andet, hvis der var spring i roerne? 
Hvornår blev der luget sidste gang?

Fortæl om arbejdet med løsning, optrækning, afhugning af top
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og opsamling. Var der forskel på behandlingen af de forskellige 
roearter? Hvilke redskaber (også håndredskaber) blev anvendt, 
og hvordan blev arbejdet udført? Blev roetoppene nedpløjet, op- 
fodret friske eller ensileret? Hvor og hvordan (dækningsmateri
ale) opbevarede I foderroerne om vinteren. Husker du problemer 
i hårde vintre.

Hvis I havde sukkerroer, hvilken fabrik leverede I så til, og 
hvordan blev roerne fragtet til fabrikken? Fik I roeaffald retur? 
Hvordan blev det opbevaret og brugt?

Kornet og høsten
Blev kornmarkerne på nogen måde behandlet fra såning til 
høst? Her tænkes bl.a. på tromling, ukrudtsharvning, tilførsel af 
gødning, sprøjtning, stikning af tidsler og lugning af flyvehavre. 
Hvilke ukrudtsarter husker du særligt i afgrøderne (både korn 
og roer) fra din barndom? Fortæl herefter om høsten. Hvordan 
afgjorde din far, at kornet var modent? Hvem deltog i de for
skellige arbejder? Hvordan forløb en arbejdsdag?

Hvilken type mejeredskaber (fabrikat og funktion) brugte I? 
Hvis din far havde selvbinder i fællesskab, gav det da pro
blemer? Hvis I ikke havde selvbinder, hvem bandt da op? Hvem 
slæbte sammen? Stillede I negene i hob/trave med det samme? 
Hvordan blev selve opstillingen udført? Hvor mange dages vej
ring var det almindelige i godt vejr?

Hvordan foregik hjemkørslen? Brugte man læssetræ? Husker 
du at man begyndte at bruge høstlad/skrav? Hvordan så det ud? 
Hvornår blev marken revet? Husker du, at andre fik lov at 
samle spildte aks på marken? Husker du en særlig besværlig 
høst med dårligt vejr?

Fortæl gerne om, hvordan I fejrede hjemkørslen af det sidste 
læs, og om selve høstgildet. Skete der nogen ændringer her, 
mens du boede hjemme?

Hvor blev det utærskede korn anbragt hjemme på gården? 
Havde I eget tærskeværk (fabrikat) eller del i et fællesværk? 
Havde tærskeværket renseri, halmryster, tilsluttet halmpresser 
og transportør? Hvad trak tærskeværket? Blev denne trækkraft
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også brugt til andre arbejder på gården? Hvornår begyndte I på 
tærskningen, og hvornår var arbejdet normalt afsluttet? Fortæl 
om arbejdsgangen ved tærskeværket, hvem, der bemandede det, 
og hvem der ellers hjalp til? Hvor blev halm og korn anbragt 
efter tærskning? Husker du hånd- eller maskintærskning af 
langhalm til tækning? Var det til eget forbrug eller salg?

Kartofler
Hvis din far dyrkede kartofler til andet end eget forbrug, fortæl 
da om arbejdet hermed: Udvælgelse af læggekartofler, spiring, 
arbejdet med lægning i marken, lugearbejde og hypning, sprøjt
ning samt optagelse. Brugte I nogen form for maskiner?

Hvem deltog i de forskellige arbejder? Hvortil afsatte din far 
kartoflerne? Kan du huske, hvad det var for nogle sorter?

Andre afgrøder
Hvis din far havde andre afgrøder, fortæl da hvilke? Hvordan 
blev markerne behandlet, og hvordan blev afgrøderne bjerget og 
behandlet. Hvorfra fik han frø og lign.?

Dyrkede I mange grøntsager, eller havde I bær og frugt til 
salg, fortæl da om arbejdet hermed og om afsætningen.

Efterårsarbejdet
Hvornår begyndte efterårsbehandlingen af jorden? Fortæl lige
som ved forårsarbejdet om de forskellige arbejder, og gerne 
grundigt om pløjning.

Andre ressourcer
Tøru
Hørte der en tørvemose til ejendommen, eller havde I andre 
muligheder for at grave tørv eller skaffe dem? Hvis I selv gra
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vede tørv, så fortæl om dette arbejde og tidspunktet for det: 
Opgravning, tørring og hjemkørsel. Hvem i husstanden deltog i 
arbejdet med tørvene?

Hede
Hvis I havde et stykke hede, så fortæl, hvordan det blev ud
nyttet: Skar i lyngtørv, hentede I ris til brændsel eller andet 
brug, slog I lyng til foder, blev heden afgræsset, og samlede I bær 
derude? Blev der opdyrket hede, da fortæl gerne hvordan? Har 
din far frasolgt hedejord til nye ejendomme?

Marsk
Hvis der hørte marsk til ejendommen, vil vi gerne høre om 
grøftning og afledning af vand. Blev jorden udnyttet til andet 
end græsning? Husker du stormfloder, der har haft betydning 
for Jer?

Klit
Hvis der hørte klit og strand til Jeres ejendom, så fortæl, om I på 
nogen måde kunne udnytte dette. Er der sket frasalg til som
merhusbebyggelse?

Generelle betragtninger
Ejendommens økonomi
Hvordan vurderer du økonomien i dit barndomshjem? Skete der 
væsentlige forandringer i årenes løb? Blev der f.eks. købt eller 
solgt jord? Måtte din far eller måske din mor i perioder arbejde 
for at tjene penge udenfor ejendommen? Hvordan opfattede du 
de økonomiske relationer til f.eks. grovvarehandel, købmand, 
brugs eller andre, I handlede med? Hvordan klarede dine foræl
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dre 30’ernes landbrugskrise? Hvornår og hvordan gik dine for
ældre på aftægt?

Arbejdets og hjemmets rytme
Forhold til tjenestefolk
Havde ejendommen råd til den fornødne arbejdskraft, eller var 
arbejdsbyrden stor for dine forældre og måske også for jer børn? 
Fornemmede du som barn og ung, om din far og mor var gode 
arbejdsledere, der fik det daglige arbejde og spidsbelastnings
perioder til at forløbe godt, eller var der af og til forjagethed og 
stress?

Hvordan synes du, at tjenestefolkene blev behandlet? Følte 
din far og mor en forpligtelse til at lære dem godt op? Havde I 
Jeres karle og piger længe? Husker du skiftedagene? Hvorfra 
kom Jeres tjenestefolk?

Skulle folkene sige De til dine forældre, mens de sagde du til 
folkene? Skulle karle og piger sige husbond og madmor, bruge 
efternavn eller brugte de bare fornavnene på dine forældre?

Havde I folkestue på gården, og hvordan blev den brugt? 
Uanset hvor I spiste, hvordan var rangordenen så ved bordet? 
Hvordan var pige- og karlekamre? Hvor og hvordan tilbragte 
tjenestefolkene deres aftener og frisøndage? Kunne de deltage i 
gymnastik eller andet foreningsliv? Hvad skete der, når tjene
stefolkene blev syge?

Var der standsforskel mellem tjenestefolkene indbyrdes og 
mellem Jer børn og dem? Afhang det af, hvilket hjem de kom 
fra? Hvordan var forholdene i øvrigt mellem Jer børn og folkene? 
Var der nogle, I kom til at holde særlig meget af?

Var der i øvrigt stor standsforskel mellem gårdmands- og 
husmandsbørn og unge i sognet? Hvordan viste det sig? Op
levede du først forskelsbehandling senere, da du kom ud at 
tjene?



Børneopdragelsen
Hvordan husker du den opdragelse, du og dine søskende fik, og 
de krav, der blev stillet til Jer? Hvor gamle var I, når I begyndte 
at hjælpe til? Var der forskel på, hvordan piger og drenge blev 
behandlet, og hvad de skulle lave? Stillede dine forældre samme 
krav om arbejdsindsats og kunnen til Jer børn som til jævn
aldrende tjenestefolk?

Udadvendte aktiviteter
Forhold til handlende, håndværkere m.m.
Hvor handlede din mor og far dagligvarer og grovvarer? Hvor 
handlede de, når der skulle købes mere end de lokale handlende 
havde? Hvor boede smeden og de andre håndværkere, I af og til 
fik brug for? Brugte I at køre til mølle? Fortæl gerne lidt nær
mere om forholdet til de forskellige.

Fagligt bestyrelsesarbejde
Havde din far tid til at beskæftige sig med bestyrelsesarbejde i 
faglige foreninger, andelsvirksomheder, sogneråd eller andet? 
Deltog han meget i landbo- eller husmandsforeningens møder og 
andre faglige arrangementer? Havde også din mor udadvendte 
aktiviteter, f.eks. i forbindelse med husholdningsarbejde? Hvor
dan opfatter du dine forældres position i sognet?

Kulturelle aktiviteter
Var der i hjemmet tid til at beskæftige sig med kulturelle og 
åndelige ting? Tilhørte dine forældre en kirkelig retning? Sad 
nogle af dine forældre i menighedsrådet eller i missionshusets, 
forsamlingshusets eller foredragsforeningens bestyrelse? Gik De 
gerne til møder her? Interesserede de sig for ungdoms-, idræts- 
og gymnastikforeningen eller andet foreningsbejde for unge? 
Var der andre aktiviteter, der engagerede dem meget?
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Holdning til skolen
Var dine forældre interesseret i Jeres skole? Var der på egnen 
valgmulighed mellem sognets skole og en friskole? Hvor gik I? 
Hvordan var din skolegang? Blev der holdt øje med, at du læste 
lektier? Var der nogle i søskendeflokken, der fik en real- el. 
studentereksamen? Blev I stillet i udsigt, at I senere ville blive 
hjulpet til et ophold på efterskole, højskole, landbrugsskole, hus
holdningsskole eller lignende?

Gæstfrihed
Var dit barndomshjem et sted, hvor der kom mange mennesker på 
besøg? Var der en stor kreds at indbyde til gilder og selskabelighed? 
Havde I meget familie og slægt på egnen? Havde I sommergæster 
fra byen? Giv meget gerne nogle beskrivelser af forskellige former 
for »gæsteri« eller fejring af årets eller livets højtider.

Din egen ungdom
Ud at tjene
Hvornår kom du ud i din første plads? Nævn dine pladser i 
rækkefølge, og besvar efterfølgende spørgsmål fra de pladser, du 
finder mest væsentlige, men helst sådan, at vi kan få indblik i 
forholdene alt efter om du var dreng, yngste karl eller erfaren 
karl. Tjente du alene af økonomiske grunde, eller satsede du fra 
starten på en planmæssig uddannelse med flere gode lærer
steder kombineret med skoleophold?

Hvor langt hjemmefra var du? Var det hos fremmede eller 
familie? Hvad fik du i løn? Hvordan blev lønnen udbetalt? Hvor 
lang var den daglige arbejdsdag, og hvilket arbejde blev du sat 
til? Lærte du noget, eller var det mest hårdt og kedeligt arbejde? 
Hvordan blev du behandlet -  af de andre tjenestefolk og af 
husbond og madmor? Hvordan blev der talt til Jer? Følte tjene
stefolkene sig som gruppe overfor gårdmandsfolkene?
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Spiste alle i husstanden sammen? Var der stadig rangfølge ved 
bordet? Hvordan var kosten? Sad I sammen om aftenen? Blev 
der af husbond ført opsyn med, hvad I foretog Jer i fritiden? Hvis 
du havde plads hjemme, blev der da ført opsyn med dig? Hvor 
ofte havde du fri hos fremmede og hjemme?

Hvordan var tjenestefolkenes indbyrdes omgangstone? Dril
lede I hinanden? Havde tjenestefolkene på de nærliggende gårde 
kontakt med hinanden? Kom I sammen efter arbejdstid? Hvor 
mødtes I? Tog I sammen til møder, gymnastik, baller eller andet? 
Hvis du deltog i gymnastik eller ungdomsforeningens arrange
menter, har du da også haft lejlighed til at deltage i bestyrelses
arbejde eller lignende. Var du i ungdomsårene allerede enga
geret i fagligt arbejde indenfor landbruget?

Hvordan boede du? Hvilket møbel havde du med til dit tøj? 
Hvordan var rummets øvrige møblering, sengetøjet og opvarm
ningen? Hvordan var muligheden for personlig hygiejne? Hvil
ket arbejdstøj havde du? Hvilke andet tøj havde du? Hvordan fik 
du vasket og repareret det? Hvordan fik du transporteret dine 
ting fra plads til plads?

Anden beskæftigelse
Hvis du har fået en anden uddannelse eller været beskæftiget 
med andet arbejde end landbrug, så fortæl kort herom.

Skoleophold
Hvis du har været på efterskole, højskole, husmandsskole eller 
landbrugsskole, så fortæl meget gerne om den tid. Hvornår var 
det, og hvor lang tid varede opholdet? Hvad kostede det, og 
hvem betalte? Hvordan var indkvarteringsforholdene, kosten, 
lærernes behandling af Je r samt kammeratskabet i forhold til, 
hvad du var vant til? Fortæl om undervisningen, og især hvad 
du fik ud af ophold på en landbrugskole? Hvordan blev din viden 
modtaget, da du vente tilbage til praktisk landbrugsarbejde?
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Dit voksenliv
Gift eller ugift
Spørgelistens fortsættelse går som hovedregel ud fra, at du gif
tede dig. Vi er godt klar over, at ikke alle landmænd er eller har 
været gift, men hvordan de enlige har tilrettelagt tilværelsen, vil 
vi naturligvis også gerne vide noget om.

Hvis du fortsat var beskæftiget hos andre, må du meget gerne 
fortælle om disse år, ellers er denne spørgeliste lagt an på, at du 
kom til at drive en ejendom. Forblev du ungkarl, vil vi gerne 
have lidt at vide om, hvordan du klarede husholdningen og de 
mange problemer, der kan komme, når man må være alene om 
en landbrugsbedrift? Derfor -  fortæl om det, selv om der ikke 
direkte spørges om den enliges forhold. Blev du tidligt enke
mand, vil vi også gerne høre om, hvordan du klarede det.

Forlovelse og bryllup
Hvordan og hvor tra f du din kone? Hvorfra stammede hun, og 
hvem var hendes forældre? Hvordan havde hendes ungdom og 
uddannelse været (husligt arbejde regnes også som uddan
nelse)? Havde hun været på højskole, husmandsskole eller hus
holdningsskole? Hvor lang tid gik der, fra I tra f hinanden til I 
blev forlovet, og hvor lang tid gik der så til brylluppet? Fortæl 
evt. kort om Jeres bryllup.

Hvor meget havde din kone samlet af udstyr, og hvad fik I fra 
hendes forældre? Hvor meget havde du samlet sammen, og hvad 
hjalp dine forældre med? Fik I væsentlige bryllupsgaver, der 
betød noget for Jeres start? Hvis I ikke straks fik Jeres eget, så 
fortæl om tiden, indtil I fik en ejendom.
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Foden under eget bord
Fortæl, hvornår og hvordan I fik ejendommen? Hvor stor en 
opsparing havde du og din kone? Fik I hjælp af familien? Hvis I 
overtog din eller din kones fædrende gård, fortæl da om forholdet 
til den ældre generation? Blev de boende hos Jer? Hvordan gik 
det? Havde I andre familiemedlemmer boende? Hvis I købte en 
ejendom i fri handel, så fortæl lidt om, hvorfor det netop blev det 
sted?

Var det i starten nemt eller svært for Jer at arbejde sammen 
om bedriften? Var I enige om, hvordan det både inde og ude 
skulle ordnes, eller var det dig, der bestemte det meste? Kunne I 
snakke sammen om vanskeligheder og problemer og blive enige 
om økonomien, eller var du enerådende, når det gjaldt pengene? 
Skete der væsentlige ændringer i disse ting i årenes løb?

Hvis I fik børn, fortæl da fødselsår og navn.

En eller flere ejendomme
Har du drevet flere ejendomme efter hinanden, så må du dele 
besvarelsen op, så den dækker hver ejendom. Det vil være en 
hjælp, hvis du her til start skriver, hvilke ejendomme, du har 
haft, hvor de har ligger, og hvor længe du har haft dem.

Har du erhvervet ejendomme ellerjord, som du lagde sammen 
med det, du ejede i forvejen, så gør også rede for det.

Har du frasolgt dele af din ejendom, så fortæl også om dette, 
men er ejendommen afhændet, for at du kunne gå på pension, så 
vent med at fortælle om det til slut.

Når jeg nu beder dig fortælle om din ejendom, så er det ikke helt 
nemt a t disponere stoffet rigtigt, så det både bliver emneopdelt 
og samtidig kommer i en rimelig kronologisk rækkefølge. Men 
det er meget vigtigt, at vi får tidsfæstet de væsentlige foran
dringer.
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Ejendommen
Hvis du har overtaget din fædrende ejendom, som du jo har 
beskrevet i første halvdel af spørgelisten, så må du efterfølgende 
vurdere, hvor meget du allerede har svaret på. Men læg mærke 
til, at der nok spørges lidt mere detaljeret nu -  og ikke mindst 
sker der jo forandringer med årene.

Beliggenhed
Hvor lå ejendommen (vejnavn, sogn, kommune og amt)? Hvor
dan var gårdens beliggenhed i landskabet, i forhold til vej og 
anden bebyggelse (afstand til nærmeste nabo)? Hvis ejendom
men kom til at ligge i sommerhusområde, byzone el. lign., fortæl 
da, hvordandet fik betydning for drift el. økonomi.

Hvor handlede I dagligvarer, og hvor tog I hen, hvis I skulle 
handle noget større? Hvor handlede du grovvarer? Hvor boede 
dine håndværkerkontakter? Skete der større ændringer i dette i 
årenes løb?

Ejendommens jordtilliggende
Hvor meget jord hørte der til ejendommen? Var det hele op
dyrket? Hvordan var jordens bonitet? Hørte der skov, mose, 
hede, marsk eller klit til ejendommen? Skete der ændringer i 
dette efterhånden?

Hvis du købte mere jord til eller erhvervede endnu en ejen
dom, så fortæl om forhold i forbindelse med erhvervelsen. Hvilke 
problemer kunne det give, at jordene ikke lå samlet? Hvad skete 
der med bygningerne, hvis du købte en hel ejendom? Har du haft 
problemer med myndighederne i forbindelse med sammenlæg
ning?
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Bygningerne
Beskriv ganske kort bygningerne. Hvor gamle var de? Var de 
godt vedligeholdt, da du overtog? Tegn evt. en grundplan af 
bygningerne og skriv, hvad de forskellige længer blev kaldt, og 
hvordan de blev anvendt. Der kommer senere flere spørgsmål 
om indretning og ændringer i staldene, men fortæl her nærmere 
om lade, lo, maskinhus, værksted og andre rum. Skete der større 
ombygninger her?

Hvis der skete større ombygninger af hele gården eller nybyg
ning, så beskriv det kort.

Fortæl om vandforsyning, afløb, kraft og belysning i stald og 
stuehus, da I overtog. Hvis der skete væsentlige ændringer 
siden, så fortæl herom.

Fortæl lidt om stuehuset. Lav gerne en grundplan, der viser 
indretningen. Blev der lavet noget om eller sat i stand, da I 
rykkede ind? Hvorledes var opvarmningen? Skete der ændrin
ger her?

Der bliver ikke spurgt mere om stuehuset, så fortæl kort om 
de forandringer, der siden skete her.

Hvis du lagde en gård til din egen, fortæl da om de nye 
bygninger, hvis du selv brugte dem.

Omgivelserne
Giv en beskrivelse og tegn meget gerne en plan over de nærme
ste omgivelser: Gårdspladsen, haven, møddingspladsen, ajlebe
holder, folde m.m. Var det, som I ville have det, da I overtog? 
Ændrede I meget på omgivelser i tidens løb?

Gårdens arbejdskraft
Hvis ejendommen var lille, måtte du eller din kone så tage 
arbejde ved siden af? Var din kone med i arbejdet i bedriften, og 
måtte hun overkomme mere, hvis du arbejdede andet sted?
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Ændrede det sig efterhånden, måske modsat, så I startede med 
kun bedriften og endte med udearbejde?

Hvis I fra starten havde medhjælp på gården, så fortæl, hvor 
mange der normalt var; husk også pigerne.

Hjalp din kone med i bedriften, selv om I havde hjælp? Skete 
der med tiden ændringer i omfanget af hendes arbejde ude, 
måske fordi I fik børn, eller fordi I ikke kunne få hjælp eller fik 
mere hjælp? Havde du andre familiemedlemmer til hjælp? Hjalp 
børnene til, efterhånden som de voksede til? Havde de faste 
pligter, eller arbejdede de blot, når de havde lyst?

Gør rede for, hvordan medhjælpernes antal ændrede sig, efter
hånden som tiderne og arbejdet forandredes. Hvordan og hvor
fra skaffede du arbejdskraft, og hvordan blev arbejdsforhold og 
løn aftalt? Hvor gammel og hvor uddannet medhjælp foretrak 
du? Følte du dig forpligtet til at oplære dem, og opmuntrede du 
dem til at uddanne sig?

Hvis der skete indskrænkninger i antallet af medhjælpere, 
skyldes det så, at den tekniske udvikling krævede færre folk, 
eller at det var vanskeligt at få hjælp overhovedet, eller at 
arbejdskraften var blevet for dyr? Var der andre årsager? Fore
tog du ændringer i driften p.g.af vanskeligheder med at få god 
arbejdskraft? Hvis du forøgede antallet af fast medhjælp, hvad 
var så årsagen?

Hvordan boede medhjælperne? Spiste I sammen, og var med
hjælperne velkomne i stuen om aftenen, eller havde I folkestue? 
Skete der forandringer i medhjælpernes boligforhold og i deres 
forhold til familien, mens du havde folk i dit brød? Var der 
standsforskel mellem tjenestefolkene indbyrdes og mellem Jer. 
Var I f.eks. dus og på fornavn, eller sagde de unge De til dig og 
din kone? Var tjenestefolkene med ved bordet, når I havde 
gæster? Hvordan var deres forhold til Jeres børn? Hvor og hvor
dan tilbragte tjenestefolkene deres aftener og frisøndage? 
Kunne de deltage i gymnastik, fodbold eller andet foreningsliv? 
Følte du dig forpligtet til at holde øje med dem i fritiden? Hvad 
skete der, når tjenestefolkene blev syge?

Ændrede din kone holdning til at have folk på kost, f.eks. da
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det ikke mere var nemt at skaffe pigehjælp, eller hvis hun fik 
udearbejde? Hvornår havde I den sidste pige?

Havde du gift fodermester eller andre gifte folk i fast arbejde? 
Hjalp deres koner også til på gården? Afløste gifte folk de ugifte 
medhjælpere? Hvordan var dit forhold til dem? Hvis du havde 
løs hjælp, var det da folk, du kendte? Blev det nemmere eller 
sværere med tiden at få løs hjælp? Skete det, at du fik arbejds- 
hjælp fra familie, venner eller naboer? Hvordan blev det ho
noreret?

Besætningen
Der sker sikkert mange forandringer i din besætning i årenes 
løb. Vi vil gerne have et kort rids over forholdene generelt her til 
start, derefter spørges mere indgående i de næste afsnit.

Giv en beskrivelse af de dyr, der var på ejendommen, da du 
overtog den, og fortæl så, hvordan det blev, da du havde fået 
driften, som du ønskede det i løbet af de første år. Derefter vil vi 
gerne have beskrevet større forandringer, der kom senere. Det 
kan være afskaffelse af køerne eller svinene, større udvidelse af 
en del af besætningen, overgang til kødkvæg el.lign.

Kvæget
Besætningen generelt
Hvilken race har du haft, og er der sket ændringer undervejs? 
Har du tidligere haft egen tyr i stalden eller brugt Kvægavlsfor
eningens? Hvis det var tilfældet, hvordan foregik det så, når 
dyrene skulle føres sammen?

Hvornår begyndte I med ensiminering? Fortæl lidt om den 
forandring og om begyndervanskelighederne. Har du samtidig 
med ensiminering brugt en fennetyr? Skete der med tiden æn
dringer i de perioder, hvor det var ønskeligt, at køerne skulle 
kælve. Hvad var årsagen til det? Har du altid været medlem af
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en kvægavlsforening? Hvilken? Har du haft glæde af hjælp fra 
kvægavlskonsulent? Har du været engageret i bestyrelsesar
bejde her?

Malkekøerne
Hvis du har satset på en særlig god malkekvægbesætning, har 
du da lagt mest vægt på selv at avle gode dyr, eller har du 
handlet dig til det? Var du hurtig til at sætte en ko ud, hvis 
mælkemængden ikke var i top, eller kalvene ikke blev så gode? 
Hvor og hvordan købte og solgte du dine køer? Hvis du drev 
avlsarbejde selv, har du så interesseret dig for at udstille på 
dyrskuer? Har dine køer haft navne, eller var de blot numre? 
Giv evt. eksempler på ko-navne. Hvordan mærkede du dyrene?

Har du været medlem af en kontrolforening? Hvilken? Har du 
haft bestyrelsesarbejde her? Hvilke ændringer er der sket i din 
tid?

Hvilket mejeri leverede du mælk til? Har du siddet i mejeri
bestyrelsen i perioder? Har du skiftet mejeri i årenes løb -  evt. 
ufrivilligt? Fortæl gerne lidt om nedlæggelse eller sammenlæg
ning af dit mejeri, og de problemer (stridigheder?) der opstod i 
den forbindelse. Hvordan har din holdning været til de ændrin
ger, der er sket indenfor mejeriområdet?

Kan du huske aktioner i forbindelse med de lave priser på 
mælkeprodukter, f.eks. da mælken blev hældt i kloakken? Hu
sker du andre landmandsprotester?

Overvejede du af og til at afskaffe køerne? Hvis du gjorde 
alvor af det, fortæl så, hvordan det foregik? Har du evt. fået 
EF-støtte? Beholdt du lidt opdræt, gik du over til ammekøer eller 
ophørte du helt med kvæg?

Slagtedyr
Fortæl om opdræt af kalve og kvier, og om de forandringer, der 
skete hos dig, både med hensyn til metoder, men også den 
ændrede praksis p.g.af bedre priser på slagtedyr i det hele taget. 
Hvordan handlede du de kalve og kvier, der ikke skulle slagtes?

41



Gik de på husdyrauktion (hvilken) eller solgte du til handels
mand? Var det den samme eller skiftende folk? Kom de selv til 
gården for at købe, eller ringede du efter dem? Kunne du godt 
lide at handle? Solgte du slagtedyr direkte til slagteriet (hvil
ket)? Er der sket ændringer i handelsforholdene i din tid? Har du 
haft bestyrelsesarbejde el. andet i forbindelse med husdyrauk
tion eller slagteri? Hvordan vurderer du udviklingen i afsæt
ningsleddet?

Hvis du på et tidspunkt gik over til kødkvæg, fortæl så om 
arbejdet hermed. Lagde du om til ammekøer med din oprindelige 
besætning og krydsede kødkvæg ind, eller indkøbte du nye dyr?

Slagtede I kalve eller ældre dyr til egen husholdning, eller 
skete det kun ved nødslagtninger? Foregik det hjemme eller på 
slagteriet?

Sygdom og anden behandling
Har du haft angreb af mund- og klovsyge? Er det tilfældet, så 
fortæl meget gerne om hele forløbet. Har du kendt til tuberku
lose, kalvekastning eller andre sygdomme, der var under ud
ryddelse i din besætning, så fortæl herom. Har du her i de 
seneste år haft IBR-sanering i besætningen? Er der sket en 
ændring i forholdet til dyrlægen i tidens løb? Bruges han mere 
eller mindre?

Blev alle kalve afhornet? Hvordan og af hvem? Hvordan, 
hvornår og af hvem blev klovbeskæring foretaget?

Arbejdet i kostalden
Beskriv staldlængens indretning i de første år og dernæst de 
første forandringer, du lavede. Tegn evt. en grundplan med 
angivelse af båse, fodergang, grebning m.m.. Hvilke materialer 
var brugt til gulv, grebning og lign.? Hvordan stod dyrene bun
det? Hvordan var indretningen til kalve og ungdyr? Var der 
afløb til ajlebeholder fra stalden? Hvordan foregik vanding, fo
dring og mugning af køer og øvrige kreaturer?

Hvilke redskaber blev brugt, når I mugede? Skete der nogen
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modernisering med tiden og ændringer i staldhygiejnen? Blev 
der f.eks.brugt mere eller mindre tid på at holde køerne rene og 
striglede? Hvilke ændringer er sket med møddingsplads og ajle
beholder? Nåede du at få automatisk udmugningsanlæg og se
nere spaltegulv og gylletank?

Skete der en generel ombygning af stalden med tiden? Byg
gede du måske ny stald? Hvordan var den indrettet?

Hvilken form for grovfoder og kraftfoder fik kreaturerne i 
vinterhalvåret i de første år? Hvordan blev det tilberedt? Havde 
I maskiner (fabrikat og drivkraft) hertil? Skete der større æn
dringer i foderet og en mekanisering af anlæg og maskiner i 
årenes løb? Skete der ændringer i vandingsforholdene i stalden?

Hvornår malkede I? Hvem malkede? Ændrede det sig, da I fik 
malkemaskine? Hvornår skete det? Kunne du spare en karl 
eller pige i den anledning? Skete der ændringer i din eller din 
kones arbejde?

Hvordan så malkerummet tidligere ud og hvilke ændringer 
skete der nu? Skete der ændringer i mælkens køling? Hvem 
vaskede spande, junger og malkemaskine? Har I senere fået 
rørmalkeanlæg eller malkegrav? Skete der ændringer i Jeres 
arbejde eller malkerummets indretning på grund af krav fra 
mejeriet?

Hvordan og af hvem blev mælken bragt op til vejen? Hvem 
hentede den? Skete der ændringer her i tidens løb?

Fik I på et tidspunkt krav om køletank eller om en leveret 
minimumsmængde? Var nogle af mejeriets krav årsag til, at I 
opgav køerne?

Hvor længe var I forpligtet til at aftage valle og skummet 
mælk fra mejeriet?

Beskriv en vinterdags arbejde i stalden i den første tid, du 
havde ejendommen, dernæst da din besætning var på det højeste 
og endelig i de seneste år. Fortæl, hvem der arbejdede i stalden, 
og hvad de forskellige udførte af arbejde morgen og aften. Hvor
når synes du, at den største forandring i arbejdet har fundet 
sted?
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Græsning
Havde du arealer, der kun blev brugt til græsning? Var der 
forskel på, hvor ungdyr og køerne græssede? Hvornår kom de 
forskellige dyr på græs? Stod de i tøjr? Hvem sørgede for flytning 
og vanding, hvor ofte og hvordan foregik det? Hvis marken var 
hegnet, fortæl så hvordan? Hvornår begyndte I at bruge el
hegn? Hvorfra kom strømmen? Hvordan fik kreaturerne vand, 
skete der ændringer her? Hvad var den største arbejdslettelse, 
når det drejede sig om dyr på græs?

Malkede I ude i marken eller i stalden, og hvem trak i så fald 
køerne hjem? Hvordan holdt I flokken samlet på vejen? Stod 
køerne inde fra aftenmalkningen til morgenmalkningen? Hvis I 
malkede i marken, efter at I fik malkemaskine, hvordan fik I da 
drevet maskinen, og hvordan transporterede i den og mælken, 
og hvordan kom I selv frem og tilbage?

Fik dyrene nogen form for tilskudsfoder, mens de stod på 
græs? Hvornår blev de bundet ind?

Svinene
Produktionen
Fortæl om størrelsen på den svinebesætning, du startede med. 
Satsede du i starten på at opfede egne smågrise, solgte du små- 
grise eller købte du til videre fedning? Hvem handlede du med? 
Hvis du ikke havde egen orne, fortæl da, hvorfra du fik ornen. 
Måtte man acceptere, hvad »ornemanden« havde af dyr, eller 
var der andre muligheder for forædling. Opdrættede du egne 
søer, eller købte du? Hvorfra? Hvis du lagde an på smågrise-salg 
til andre eller indkøb af smågrise til din besætning, skete det da 
ved direkte køb og salg eller gennem handelsmænd, marked 
eller husdyrauktion? Hvor mange dyr drejede det sig om årligt? 
Hvis du havde egen smågriseproduktion og fedning, hvor mange 
dyr har du da været oppe på at levere årligt?

Satsede du i stedet på at få en god avlsbesætning med salg af
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avlsdyr, og har du været med til indkrydsning af nye racer? 
Hvordan afsatte du dine avlsdyr?

Hvis du fra starten havde ønsker om udbygning og en større 
produktion, fortæl da, hvordan du efterhånden fik ændret for
holdene? Har du undervejs følt, at det var svært at planlægge på 
grund af de svingende afregningspriser? Hvad påvirkede dig, 
når du besluttede at udvide besætningen og bygge om? Fortæl, 
hvordan du tilpassede dig markedskravene eller slagteriets krav 
til slagtesvinene.

Hvilket svineslagteri leverede du til? Er der sket ændringer i 
leveringsmåden med årene? Er dit forhold til slagteriet ændret i 
tidens løb? Har du selv siddet i slagteribestyrelsen? Har du på 
nærmere hold fulgt strukturændringerne i slagteribrancen?

Svinestalden
Fortæl, hvordan svinestalden var indrettet, da du overtog -  tegn 
evt. en skitse. Beskriv stiernes indretning: Gulv, vandforsyning, 
afløb, evt. liggeplads, skillevægge og krybber. Hørte der uden
dørs løbegårde til stierne? Var der særlig indretning til orne, 
goldsøer og farestier? Hvilke ændringer eller nybyggeri skete i 
svinestalden i din tid? Hvis du fik en lukket SPF-stald, hvordan 
var indgangen da indrettet? Har du fået indrettet automatisk 
foderanlæg, spaltegulv el. lign.?

Hvad fodrede du søer, smågrise og fedesvin med? Købte du, 
eller kunne du klare dig med egne afgrøder? Hvordan tilberedte 
du foderet? Hvad havde du af redskaber hertil? Gør rede for 
ændringer i fodermetoder i din tid. Hvis du oprindelig var for
pligtet til at modtage returmælk fra mejeriet, hvad erstattede du 
mælken med, da det ophørte?

Fortæl, hvem i husstanden, der havde med svinene at gøre.Del 
evt. besvarelsen op i forskellige perioder, hvis der skete store 
ændringer. Beskriv rutinearbejdet, og hvem der udførte det på 
de forskellige tider af dagen. Hvem tog sig af de specielle ting 
som at skære grise, løbe søer, overvåge og assistere, når de
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skulle fare, samt veje eller måle, udvælge og mærke dyr til 
slagtning.

Hvornår blev smågrisene taget fra soen? Hvor lang tid gik 
der, inden de var klar til slagtning, og hvor meget vejede de? 
Hvilke ændringer er der sket på disse områder, mens du var 
landmand? Hvor mange grise pr. årsso har du haft? Skete der 
ændringer i dette tal i årenes løb? Hvornår begyndte I at give 
smågrisene jern m.m.? Skete der andre former for medicinering i 
svinestalden i din tid? Hvordan var din holdning til det?

Hvilket forhold har du haft til svineavlskonsulent?

Sygdomme
Husker du særlige problemer med sygdom i besætningen? Har 
du været med til forebyggende syddomsbehandling? Har du haft 
sygdomsbekæmpende sanering i svinebesætningen? Hvilke? 
Havde du ofte brug for dyrlæge? Hvordan var dit forhold til 
ham?

Heste
Hesteholdet
De efterfølgende spørgsmål drejer sig om hesteholdet, mens det 
stadig var den eneste trækkraft på ejendommen, og hvis du 
havde heste i mange år, så vil vi gerne have en god besvarelse. 
Hvis ejendommen var uden heste og allerede traktormekani
seret ved din overtagelse, går du direkte til spørgsmålene om 
traktorer.

Var der tilstrækkeligt med hestekraft på ejendommen, da du 
overtog? Hvis ikke, hvornår fik du så bragt forholdene i orden? 
Hvor mange heste havde du brug for? Fik du senere brug for 
flere spand heste? Foretrak du en bestemt hesterace? Havde du 
et aldersmæssigt blandet hestehold? Var det både hopper og 
valakker?

Havde du selv en hingst for at få hopperne bedækket? Blev der
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regelmæssigt lagt føl til, hvoraf du selv supplerede din heste
bestand, eller købte du i stedet unge heste, som I enten havde et 
par år, inden de blev solgt igen, eller også sled op? Måske købte 
du i stedet ældre arbejdsvante heste, som I sled på en årrække? 
Handlede du gerne med heste, og havde du opdræt med det for 
øje? Hvem handlede du med?

Hestestalden
Fortæl om hestestaldens indretning, da du overtog gården. For
tæl, hvem der til daglig mugede, hentede hø, skar hakkelse og 
fodrede? Hvordan blev hestene vandet? Hvor mange gange om 
dagen blev hestene fodret? Hvad blev de fodret med? Hvem 
striglede? Hvor ofte og af hvem blev hestene skoet? Har du 
bygget om, mens der var heste? Hvad er hestestalden siden 
brugt til, da de sidste blev solgt?

Hestefoldene
Hvor mange måneder om året gik hestene ude? Havde I en fast 
fold nær gården, og var der andre faste indhegninger til he
stene? Hvordan var hegnene omkring foldene? Stod hestene 
nogensinde i tøjr? Hvordan så det ud? Hvem hentede hestene ind 
til arbejdet?

Hestene i arbejde
Hvem lærte unge heste at gå for vogn eller redskab? Var der 
forskel på, hvad de forskellige heste blev brugt til? Hvis du 
havde flere spand heste, var det så arbejdet, der afgjorde, hvilket 
spand, der blev brugt, eller havde den samme mand altid det 
samme spand heste? Kunne det knibe for en ny mand at tumle 
hestene? Har din kone eller en pige nogensinde arbejdet med 
hestene?

Hvilke type arbejdsvogne havde I? Hvor stod de? Hvor stod de 
andre hesteredskaber? Hvor hang seletøjet? Hvem holdt det i 
orden?
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Fortæl om arbejdet med at spænde for om morgenen, hvordan 
det foregik, når hestene kom hjem i middagspausen, og hvordan 
hestene blev behandlet, når de kom hjem om aftenen.

Red I på nogle af hestene, og havde I rigtigt rideudstyr? Har du -  
efter hestene kom væk -  senere igen anskaffet heste til ride
brug?

Har du holdt heste til kørebrug, eller har det kun været under 
krigen, I måtte til at køre med heste igen? Hvornår brugte I 
hestevognen, og hvornår gik I, cyklede eller kørte med taxa 
(lillebil)? Hvornår fik du din første bil? Fortæl om, hvad det betød 
i forhold til tidligere?

Hvornår købte du din første traktor? Solgte du nogle heste i den 
anledning? Hvornår solgte du de sidste af dine arbejdsheste? 
Har du senere haft heste på gården?

Overgang til trak to r
Fortæl om dit første traktorkøb. Hvad var det for en, og hvor 
købte du den? Hvor fik du den repareret? Hvor var der plads til 
den på ejendommen? Hvad blev den først og fremmest brugt til? 
Fik du nye redskaber(fabrikat) til traktoren eller blev nogle af 
de gamle hesteredskaber lavet om? Var der arbejde, som du 
dengang ikke mente traktoren egnede sig til? Var du selv eller 
dine karle fortrolig med brugen af traktor? Hvis ikke, hvor lærte 
du det så? Lærte din kone at køre traktor? Blev du glad for den 
første traktor?

Hvornår fik du den næste traktor? Hvad var det for en? 
Beholdt du stadig den gamle? Fik du nye traktorredskaber(fa- 
brikat), og brugte du nu traktoren til alle slags markarbejde? 
Blev der efterhånden bygget særskilt maskinhus til traktoren? 
Nåede du at få flere traktorer, inden du holdt med landbruget?

48



Får
Hvis I holdt får, hvor mange moderfår var der så på ejen
dommen? Havde I egen vædder? Var det en bestemt race eller 
blot de almindelige på egnen? Skete der større ændringer i 
fåreholdet, mens du havde ejendommen?

Nu var der ikke så mange ejendomme i Danmark, der havde 
får efter 20’erne og 30’erne, men hvis I stadig havde et større 
fårehold, så kik tilbage i listen, hvor vi spørger om får i for
bindelse med dit barndomshjem, og besvar de spørgsmål herfra, 
som passer med dit fårehold. Specielt i marskegnene holdt man 
nødvendigvis fast i fårene trods dårlige priser, og herfra vil jeg 
gerne have oplysninger.

Høns
Giv som begyndelse en kort oplysning om Jeres hønsehold. Holdt 
I kun høns til eget forbrug, solgte I lidt æg til naboerne eller 
købmanden, eller havde I et større ægsalg? Hvor mange høns 
havde I, og hvilken race? Drev I rugeri og solgte daggamle 
kyllinger, eller købte I selv? Fedede I kyllinger (race) til salg? 
Skete der større forandringer i Jeres hønsehold med tiden?

Hønsehusenes indretning
Hvor lå hønsehuset og hvordan var det indrettet? Fortæl om 
selve husets konstruktion, om fodrings- og vandingsmuligheder, 
rede- og siddepladsers indretning. Hvad blev der strøet med? 
Var der kunstigt lys i den mørke tid? Gik hønsene frit eller var 
der indrettet hønsegård? Hvordan var indhegningen? Var det en 
»grøn« hønsegård?

Havde I særlige kyllinghuse, så fortæl også om deres ind
retning. Brugtes »Kyllingmødre«? Hvordan skete opvarmnin
gen? Hvis I selv rugede æg ud, skete det da i en særlig »rugemo
der« eller med liggehøns? Hvis I brugte rugemaskine, hvordan 
var den indrettet og opvarmet? Stod den i et særligt rum?
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Pasning
Var det dig eller din kone, der havde hovedansvaret for fjer
kræet? Hvis det var din kone, var det så også »hendes penge«? 
Fortæl nærmere om arbejdet med fjerkræet, hvis det var i lidt 
større stil. Hvem åbnede og lukkede for hønsene morgen og 
aften, hvem samlede æg ind, rensede og måske mærkede dem? 
Hvem fodrede dagligt, og hvem tog sig af den sjældnere rensning 
af husene? Hvem passede kyllinger, evt. rugemaskine eller lig- 
gehøns? Hvordan foregik pasningen? Hvad blev der gjort ved en 
skrukhøne, der ikke måtte ruge?

Hvad blev brugt som foder til hønsene? Hvad fik kyllingerne 
som startfoder og senere? Hvor store var de på slagtetidspunk
tet?

Hvornår blev de æglæggende høns udskiftet?

Afsætning
Hvem solgte I æg til, og hvordan blev de leveret? Hvis I rugede 
æg ud i større stil, hvem var da aftagerne af de daggamle 
kyllinger? Hvis I selv købte, hvor handlede I da? Hvis I solgte 
slagtehøns eller kyllinger, hvem var aftagerne?

Skete der større forandringer i afsætningen med tiden? Hvis I 
leverede til andelsvirksomhed, tog I da aktiv del i bestyrelses
arbejde el. lign.?

Andet fjerkræ
Holdt I ænder, gæs, kalkuner, duer eller andet fjerkræ? Fortæl 
nærmere herom: Hvem passede fjerkræet? Solgte I rugeæg eller 
daggamle ællinger, gæslinger m.m.? Solgte I slagtedyr? Blev de 
hjemmeslagtet og solgt plukkede og udtagede, eller leverede i til 
slagtning? Hvem var aftagerne?
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Biavl
Hvis du selv eller andre i familien holdt bier, så fortæl om 
arbejdet med bierne. Hvor mange stader var der? Blev de flyttet 
rundt for at befrugte frøafgrøder? Hvordan blev honningen be
handlet, og hvem solgte I til, hvis I havde mere end til eget 
forbrug? Blev bierne betragtet som en »hobby« eller en regulær 
indtægtsmulighed? Hvis I ikke selv holdt bier, lejede du da 
bistader til frøafgrøder?

Andre dyr
Har du haft mink, så fortæl om husenes indretning og pas
ningen. Hvornår begyndte du på det? Har du haft dambrug?

Holdt I andre dyr, f.eks. kaniner under krigen? Fortæl lidt 
herom, også hvis det var Jeres børn, der havde et lille dyrehold. 
Måske havde børnene også fjerkræ, et lam eller en kalv, der var 
deres eget, eller som de havde ansvaret for pasningen af? Kunne 
de på den måde skaffe sig egne indtægter? Mente I, at det var en 
nødvendig del af børnenes opdragelse, at de lærte at passe egne 
dyr? Var de med i 4H?

Hvis I havde katte og en hund på ejendommen, så fortæl lidt 
om Jeres forhold til dem.

Dyrskuer og m arkeder
Udstillede du på dyrskue? Hvor var det? Hvis du udstillede, 
fortæl gerne lidt om udpegning af udstillingsdyr, om forberedel
sen og oplevelser på dyrskuet. Hvis du havde gode dyr, hvor 
gjorde du da af præmieskiltene?

Tog du på dyrskue, uanset om du selv udstillede eller ej? 
Havde du familien og evt. tjenestefolk med? Hvordan foregik et 
dyrskuebesøg?

Hvis du handlede dyr på marked selv, fortæl så om det. Hvor 
var det? Var I også alle sammen afsted til marked?
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Agerbrug
Det kan være meget svært at beskrive markarbejdet generelt 
fra hele den tid, du har været selvstændig landmand, da både 
maskinparken og sædskiftet har ændret sig meget. Spørgelisten 
er derfor delt op, så du starter med en kort beskrivelse af for
holdene, lige da du overtog ejendommen, derefter vil vi gerne 
have en lidt grundigere beskrivelse af tiden nogle år senere, da 
du havde fået det, som du ønskede det. Problemet med en spør
geliste af denne art er, at den skal bruget af alle, uanset om de 
blev selvstændig i 20’erne eller 50’erne, og derfor er det svært at 
spørge særlig præcist.

M arkplaner
Hvordan var markinddelingen og markernes tilstand, da du 
overtog gården. Hvis markerne var tilsået, fortæl da, hvad der 
var på dem. Hvor store arealer med græs var i omdrift og blev 
brugt til høslet og græsning? Var der arealer udenfor omdrift, 
der blev brugt til høslet? Var du stort set tilfreds med afgrø
derne? Var grøfter, dræning, læplantning og hegn i orden? For
tæl, hvordan du begyndte at forbedre forholdene.

Giv derefter en oversigt over de afgrøder, du selv ønskede at 
dyrke i de første år efter overtagelsen, og hvorledes du til
rettelagde din markplan og sædskifte. Fortæl om muligt, hvor 
store arealer, der blev tilsået af hver slags? Dyrkede du, hvad 
der var almindeligt på egnen, eller prøvede du noget nyt? Hvor
dan reagerede naboerne på det?

Gjorde du brug af planteavlskonsulenten, og lavede I m ark
planer på papiret? Hvis du havde forkarl, deltog han så i plan
lægningen?

Vi holder os stadig til dine første år som selvstændig og vil gerne 
have en beskrivelse af, hvordan markarbejdet blev fordelt, hvis 
der var en eller flere medhjælpere på gården. Blev der talt om

52



det med morgenbordet, eller blev der givet besked på anden 
måde?

Lå det naturligt i ansættelsesforholdet, hvilket arbejde de 
forskellige skulle udføre alt efter alder og erfaring?

Hvis du drev ejendommen alene sammen med din kone, og 
hun hjalp med i marken, hvordan aftalte I to så arbejdet? Hvad 
kunne hun klare af markarbejde? Begyndte børnene at hjælpe 
til i marken, da de blev større?

Prøv herefter at tænke de følgende år igennem, og beskriv de 
større ændringer, der skete i dine markplaner. Her tænkes både 
på ændring i afgrøderne, men også på ændret rotation. Desuden 
kan komme større forandringer, fordi du måske afskaffede kø- 
erne eller udvidede dit jord tilliggende. Prøv at tænke igennem, 
hvilke afgrøder du har haft til skiftende tider, også det du for
søgte af nyt, men måske hurtigt forlod igen. Også hvad du tog 
ind, fordi nye redskaber gjorde arbejdet lettere, eller forlod af 
mangel på arbejdskraft. Prøv at få det ned på papiret med årstal 
på de større ting.

Årets gang
Vi vil herefter gerne have arbejdet beskrevet i årets løb. Som 
nævnt er det vigtigt at fortælle, hvem der laver arbejdet, og 
hvordan det blev udført, bl.a. hvilke redskaber, der benyttedes. 
Lad os begynde, når efterårsarbejdet var afsluttet og vinteren 
satte ind.

Vinterarbejde og ikke-årstidsbestem t arbejde
Hvilke arbejder blev foretaget udendørs, når der ikke var mulig
hed for at komme i jorden? Var det i den tid at hegn, veje og 
grøfter blev udbedret? Hvordan blev det udført? Har du sløjfet 
grøfter og levende hegn i din tid for at gøre de enkelte marker
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større? Har du fjernet mindre vandhuller eller foretaget andre 
terrænudjævninger? Hvordan vedligeholdt du dine veje?

Var det også i vintertiden, at der blev bragt mergel eller kalk 
ud til markerne. Hvis I fik kørt mergel på jorden, hvor kom det 
fra, og hvordan blev det transporteret frem til Jeres ejendom? 
Var du medlem af et mergelselskab? Har du siddet i bestyrelsen? 
Er der sket en afvikling af selskabet i din tid?

Har du fået udført dræningsarbejder på jordene? Af hvem og 
hvordan blev det udført?

Blev der kørt staldgødning ud om vinteren? Blev den spredt 
med det samme eller sat i markmødding til senere spredning?

Hvornår blev der samlet sten på markerne?
Hvis I havde et stykke skov til ejendommen, så fortæl, hvor

dan det blev udnyttet. Hentede i træ  andre steder?

Forårsarbejde
Skete det jævnligt, at der lå upløjede marker vinteren over? 
Hvad var grunden til det? Fortæl i øvrigt om forårsarbejdet i 
marken frem til tilsåning. Fortæl, hvordan arbejdet blev gjort, 
om redskaberne(fabrikat) og hvem, der udførte de forskellige 
ting? Beskriv meget gerne, hvordan pløjningen blev udført og 
hvilken plov du havde. Er der sket store forandringer med pløj
ningen i din tid p.g.a. bedre redskaber? Fortæl hvilke harver og 
tromler, du har forsøgt dig med og endeligt om tilsåning. Hvilke 
såmaskiner har du haft.

Fortæl især om de forandringer, der skete med redskaber og 
arbejdet, da du fik traktor.

Hvilke marker fik tilført staldgødning og ajle/gylle. Hvornår 
blev det kørt ud? Hvor og hvornår blev der brugt handels
gødning, og hvordan blev det spredt? Har du haft stigende for
brug af handelsgødning? Hvilken typer handelsgødning brugte 
du, og hvor blev det købt?
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Forsommer- og høstarbejde
Våde og tørre år
Husker du særlig våde eller tørre år, der virkelig betød noget for 
udbyttet? Har du i din tid anskaffet markvandingsanlæg? Hvil
ken type? Hvad gav det af ekstraarbejde?

Høslet
Hvor og hvornår tog I normalt det første slet græs eller grønt
afgrøde, og hvornår blev sidste slet taget? Hvilke slåmaskiner 
har du haft i brug? Hvad tid på dagen begyndte skårlægningen? 
Lå afgrøden på skåret nogle dage og blev det vendt rutine
mæssigt eller kun ved dårligt vejr? Hvad tid på dagen påbe
gyndtes sammenrivningen? Hvilke redskaber brugte du? Hvor
dan blev stakkene sat? Hvor længe stod høet i stak ved ideelle 
forhold? Husker du år med særlig dårligt vejr, eller husker du at 
stakkene satte for meget varme? Hvordan foregik hjemkørslen, 
og hvor blev høet anbragt?

Skete der væsentlige ændringer i høslet i din tid? Hvornår 
begyndte du at bruge presser? Havde du problemer med høets 
holdbarhed i den forbindelse? Har du benyttet ensilering af 
grøntafgrøder. Nåede du at gå over til staldfodring året rundt og 
brug af grønthøster? Bjergede I til slut kun lidt hø til kalve og 
syge dyr?

Roerne
Hvem af gårdens folk var beskæftiget i roemarkerne? Var din 
kone og børn med til arbejdet? Hvordan var holdningen til arbej
det i roerne? Hvis I brugte fremmed arbejdskraft, hvem var det, 
og hvordan var de ansat og aflønnet.

Hvor købte du dit roefrø, og hvor hentede du kendskab til nye 
sorter? Skete der med tiden en ændring i dit valg af foderroer? 
Hvor hentede du viden om bedre sorter og dyrkningsmetoder?

Fortæl om arbejdet med udtynding, håndhakning, radrens
ning, optagning med løsning, optrækning, afhugning af top og
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opsamling. Var der forskel på behandlingen af de forskellige 
roearter? Hvilke redskaber (også håndredskaber) blev anvendt, 
og hvordan blev arbejdet udført? Blev roetoppene pløjet ned, 
opfodret friske eller ensileret? Hvor og hvordan opbevarede I 
foderroerne om vinteren.

Hvilke ændringer er der sket med arbejdet i roemarkerne i din 
tid som selvstændig? Hvad har nye roesorter og bedre redskaber 
betydet for arbejdet? Hvad har sprøjtningen betydet? Har man
gel på arbejdskraft haft betydning for dyrkningen og måske helt 
fået dig til at forlade roerne? Hvad erstattede du da foderroerne 
med?

Hvis I havde sukkerroer, hvilken fabrik leverede I så til, og 
hvordan blev roerne fragtet til fabrikken? Fik I roeaffald retur? 
Hvordan blev det opbevaret og brugt? Har du udelukkende haft 
kontraktdyrkning? Har du altid været tilfreds med forholdene?

Kornet og høsten
Blev kornmarkerne på nogen måde behandlet fra såning til 
høst? Her tænkes bl.a. på tromling, tilførsel af gødning, sprøjt
ning, stikning af tidsler og lugning af flyvehavre. Har du med 
årene brugt flere og flere sprøjtemidler og mere og mere kunst
gødning? Hvad afgjorde dit valg af såsæd, og hvor købte du 
denne? Har du brugt eget korn til såsæd? Har du da selv bejset 
udsæden?

Hvordan afgjorde du, når høsten skulle begynde? Er der i 
tidens løb sket en ændring i høsttidspunktet? Hvem deltog i 
høsten, da du brugte selvbinder, og senere da mejetærskeren 
kom til?

Har du fra starten haft egen selvbinder(fabrikat) eller været i 
fællesskab med andre? Stillede I negene i hobe med det samme? 
Hvordan blev selve opstillingen udført? Hvor mange dages vej
ring var almindeligt i godt vejr? Hvordan foregik hjemkørslen, 
og fejrede I stadig det sidste læs. Blev markerne stadig revet 
bagefter? Hvornår fik du mejetærsker eller lejede en? Hvilken 
type var det? Hvad betød det for tilrettelæggelsen af arbejdet? 
Hvem bemandede mejetærskeren? Fik du senere en bedre meje
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tærsker eller brugte du maskinstation? Hvis du har været i 
maskinfælleskab, hvordan bestemte I da, hvem der skulle høste 
først? Hvordan blev halmen behandlet og hjemkørt? Hvilke 
halmpresser har du haft?

Hvordan fejrede I høstgilde? Skete der nogen ændringer i 
årenes løb?

Hvor blev det utærskede korn anbragt hjemme på gården? 
Havde I eget tærskeværk (fabrikat) eller del i et fællesværk? 
Hvad trak tærskeværket? Hvornår begyndte I på tærskningen, 
og hvornår var arbejdet normalt afsluttet? Fortæl om arbejds
gangen ved tærskeværket, hvem, der bemandede det, og hvem 
der ellers hjalp til? Hvor blev halm og korn anbragt efter tærsk
ning?

Da du fik mejetærsker, hvordan blev kornet da behandlet 
efter høst? Lod I det stå på marken i sække nogle dage til 
vejring, inden det blev kørt hjem? Hvor blev det derefter an
bragt? Hvis du har brugt mejetærsker med tank, hvor læssede I 
da kornet af? Hvordan fik du vandprocenten bragt ned? Har du 
haft korntørreanlæg? Hvilket? Hvor solgte du kornet?

Kartofler
Hvis du dyrkede kartofler til andet end eget forbrug, fortæl da 
om arbejdet hermed: Udvælgelse af læggekartofler, spiring, a r
bejdet med lægning i marken, lugearbejde og hypning, sprøjt
ning samt optagelse.

Hvem deltog i de forskellige arbejdet? Hvortil afsatte du kar
toflerne? Hvilken forandringer er der sket med kartoffelavlen i 
din tid, både når du tænker på maskiner, dyrkningsmetoder, 
sorter og afsætning?

Andre afgrøder
Hvis du havde andre afgrøder, fortæl da hvilke? Hvad fik dig til 
at prøve noget nyt? Dyrkede du særlige afgrøder under krigen? 
Det er meget vigtigt, at du hjælper med oplysninger om special
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afgrøder. Vi kan ikke nøjes med blot at få beskrevet korn og 
roer, det vil jo næsten være ens for alle. Havde du faglig hjælp til 
dyrkning af specialafgrøder?

Fik markerne en særlig behandling, og hvordan blev afgrø
derne bjerget og måske efterbehandlet? Hvis det var salgsaf
grøder, hvor blev de da afsat?

Dyrkede I mange grøntsager, bær eller frugt, fortæl da om 
arbejdet hermed og om afsætningen.

Husk at fortælle om væsentlige ændringer i årenes løb.

Efterårsarbejdet
Hvornår begyndte efterårsbehandlingen af jorden. Fortæl lige
som ved forårsarbejdet om de forskellige arbejder, og gerne 
grundigt om pløjning.

Andre ressourcer
Tørv
Hørte der en tørvemose til ejendommen, eller havde I andre 
muligheder for at grave tørv eller skaffe dem? Hvis I selv gra
vede tørv, så fortæl om dette arbejde: Opgravning, tørring og 
hjemkørsel. Hvem i husstanden deltog i arbejdet med tørvene? 
Hvornår ophørte I med at grave tørv?

Hede
Hvis I havde et stykke hede, så fortæl, om det blev udnyttet på 
nogen måde? Hvis du har opdyrket hede, så fortæl, hvordan det 
blev udført? Er der blevet udstykket hede til nye ejendomme 
eller til sommerhuse?

Klit
Hvis der hørte klit og strand til Jeres ejendom, så fortæl, om I på
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nogen måde kunne udnytte dette. Er der solgt klit fra til som
merhusbebyggelse?

Generelle betragtninger
Ejendommens økonomi
Hvordan vurderer du din økonomi i årenes løb? Skete der væ
sentlige forandringer på grund af køb eller salg af jord, byggeri, 
ændringer i besætningen, uheld eller dårlige tider? Hvis du 
startede før eller under 30’ernes landbrugskrise, hvordan kla
rede I Jer så igennem? Fortæl evt. også lidt om problemer under 
besættelsen. Har du i årenes løb fået nogen form for støtte, 
tørkelån el. lign.? Har du måtte pantsætte din høst?

Hvem førte din kassebog og regnskaber? Havde din kone 
indsigt i gårdens økonomi? Var det dig, der sad på pengekassen, 
så hun måtte bede om penge til husholdningen?

Måtte du eller din kone i perioder arbejde udenfor ejendom
men for at tjene nødvendige penge? Havde I arbejde udenfor 
ejendommen af andre grunde?

Hvordan opfatter du dine økonomiske relationer i årenes løb 
til kreditforening, pengeinstitut, grovvarehandel, købmand, 
brugs eller andre, I handlede med?

Brug af håndværkere, leverandører m.m.
Smeden og maskinhandlere
Hvor boede din smed? Brugte du den samme til alt smedearbejde 
på bygninger og redskaber, samt til at sko hestene?

Købte du redskaber -  måske også traktor gennem smeden? 
Hvor handlede du ellers maskiner? Kunne du altid få hjælp til 
reparation hos smeden, også til alt det nye, eller måtte du et 
andet sted hen?

Hvor ofte blev der afregnet med smeden for løbende arbejder,
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og hvordan blev maskinkøb betalt hos ham og andre leveran
dører? Hvorfra har du hentet viden om de nye maskiner, og 
hvad har påvirket dit valg, når du besluttede at investere i nyt? 
Har du fortrudt maskinindkøb? Synes du, at du har fået nok 
faglig støtte til disse indkøb, f.eks. hos konsulent?

Andre håndværkere
Hvilke håndværkere benyttede du til bygningsreparationer, om
bygninger og nybyggeri? Hvorfra kom de? Fik du lavet teg
ninger til større ting hos håndværkerne, hos bygningskonsulent 
eller andet sted? Deltog du selv og måske dine egne medhjælpere 
i byggeriet? Hvor købte du byggematerialer? Hvis du stadig 
havde stråtag, hvad tækkede I med? Skaffede du selv materia
let? Var det svært at skaffe tækkemand til slut? Hvem hialp 
ham?

Har du altid haft indlagt vand? Hvis ejendommen har fået 
vand fra offentligt vandværk, da fortæl herom. Har du siddet i 
vandværksbestyrelse?

Har du haft brug af brøndgraver? Hvis du skulle have en ny 
brønd, hvordan blev stedet da fundet? Hvordan skete boringen, 
og hvilke installationer var nødvendige i forbindelse med brøn
den? Har du forbedret afløb fra husspildevand, regnvand, mød
dingsplads m.m.?

Fortæl om ejendommens kraftforsyning og evt. forbedringer? 
Hvorfra fik I strøm? Skete der ændringer her?

Udadvendte aktiviteter
Fagligt arbejde
Synes du, at du har haft tid til at beskæftige dig med bestyrelses
arbejde i faglige foreninger og andelsvirksomheder, og havde det 
din interesse? Mener du, at de ændringer i organisationsarbej
det, der er sket fra din fars til din tid, har været til gavn for 
landbruget? Har du selv i tidens løb ændret holdninger til land
brugets faglige foreninger og andelsvirksomheder?
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Det er i din tid, de store sammenlægninger er sket indenfor 
bl.a. andelsvirksomhederne, hvordan er din holdning til det?

Havde også din kone udadvendte aktiviteter, f.eks. i forbin
delse med husholdningsarbejde?

Deltog du meget i landbo- eller husmandsforeningens møder 
og andre faglige arrangementer? Hvorfra mener du, at du fik de 
bedste impulser til forbedringer på din ejendom: fra naboer, 
konsulenter og faglige møder, fagblade, aviser, firma-agenter 
eller andre sælgere?

Andre aktiviteter
Var du medlem af sogneråd, eller har du været sognefoged? 
Hvordan opfatter du din position i sognet i tidens løb?

Har du haft tid til at beskæftige dig med kulturelle og åndelige 
ting? Føler du, at dine forældre var meget mere aktive på disse 
områder end du har været? Hvorfor mon? Tilhørte du og din 
kone en kirkelig retning? Har en af Jer siddet i menighedsrådet 
eller i missionshusets, forsamlingshusets eller foredragsforenin
gens bestyrelse? Gik I gerne til møder her? Har I interesseret 
Jer for ungdoms-, idræts- og gymnastikforeningen eller andet 
foreningsarbejde? Var der andre aktiviteter, der engagerede 
mere?

Gæstfrihed
Var Jeres hjem et sted, hvor der kom mange mennesker på 
besøg? Var der en stor kreds at indbyde til gilder og selskabelig
hed? Havde I meget familie og slægt på egnen? Havde I sommer
gæster fra byen? Giv meget gerne nogle beskrivelser af for
skellige former for »gæsteri« eller fester. Hvordan foregik f.eks. 
Jeres sølvbryllup? Er der også på dette område sket store foran
dringer fra dine forældres tid?
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Børnene
Var I enige om børnenes opdragelse? Stillede I krav om, at de 
skulle hjælpe til? Var det, fordi I havde brug for hjælpen, eller 
fordi I mente, det var en nødvendig del af opdragelsen? Var der 
forskel på, hvordan piger og drenge blev behandlet, og hvad de 
skulle lave? Havde I ønsker om, at Jeres børn blev ved landbru
get?

Var der på egnen valgmulighed mellem sognets skole og en 
friskole? Holdt I øje med, at børnene passede deres skole og 
lektier? Var I interesseret i, at nogle af dem fik en længere 
skolegang, f.eks. i realskole eller gymnasium? Hjalp I med et 
ungdoms- eller efterskoleophold? Opmuntrede I dem til at tage 
på højskole, husholdningsskole eller landbrugsskole?

Hvilken vej er Jeres børn siden gået? Vi vil gerne have det 
beskrevet for hver enkelt.

Aftægt
Hvis I er ophørt med landbrug, fortæl da, hvornår og hvordan 
det foregik? Hvis du har lyst til at fortælle om det, så vil vi gerne 
vide, hvad du fik for gården, og hvad du kunne tage med til 
betryggelse af din alderdom.

Hvem har overtaget gården? hvis det er en søn, datter eller 
anden familie, fortæl så gerne om generationsskiftet.

Hvor flyttede I hen? Var det svært at forlade bedriften? Hvor
dan har I det nu?

Hvordan er din holdning til udviklingen i landbruget og i 
landområderne, når du ser tilbage på din egen aktive tid, og når 
du ser, hvad der er foregået i de seneste år.
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