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Udgaven

Beretningerne

I 40 år er der sendt beretninger om dagligt liv i Danmark til
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser, ialt ca 35.000. De er
alle skrevet af folk, der selv har oplevet de vilkår, som beskrives.
Det er tanken at udgive et udvalg af disse beretninger fra tiden på
begge sider af århundredskiftet og omfattende så vidt muligt alle
kulturelle miljøer og egne af Danmark.
Som en begyndelse er valgt miljøerne omkring herregårdene.
Vi vil gerne vise, at en herregård kunne ligne et helt samfund. I
mangt og meget afspejlede dette hele det danske samfund. Hver
gruppe havde sine levevilkår og sine meninger.
Første bind handler om raske unge mænd, der som landvæsens
elever var parat til at gøre næsten alt for at skabe sig en karriere
inden for det store landbrug.
I dette andet bind er der samlet beretninger om og af tjeneste
karle, der var den væsentligste arbejdskraft på de fleste herregår
des agre, og dertil om og af husmænd og deres koner, høstarbej
dere og endvidere om svenske og polske sæsonarbejdere.
I tredje bind fortsættes med skildringer af arbejderne i stalde og
mejeri, af herregårdens håndværkere og havefolk. I fjerde skildres
skovens og jagtens folk.
I femte bind beskrives godsernes administration og tilværelsen
for bestyrere og forpagtere, deres familie og tjenestefolk, medens
sjette bind handler om godsejernes tjenestefolk fra køkkenpige til
kusk, tjener og huslærer.
De sidste to bind handler om godsejerne og om herregården og
dens naboer.
Hvert bind kan læses for sig.

Selv om NEU har mange beretninger om herregårde fra tiden 1880
til 1920, kan vi ikke fuldt ud beskrive alle herregårdens miljøer, og
vi kan heller ikke garantere for, at alle beskriver noget typisk. Vi
kan kun sjældent udtale os generelt. Dertil kræves både flere beret
ninger og inddragelse af andre kilder.
Vi holder os så vidt muligt til skildringer skrevet af folk, der selv
har oplevet det, som beskrives. I nogle tilfælde har vi samlet
forskellige parters oplysninger om samme fænomen, således at
læseren kan være klar over, at en beretning repræsenterer en
persons opfattelse af, hvordan forholdene var. Dette er trods al god
vilje til at fortælle nøgternt og sandfærdigt ikke ensbetydende med,
at den fulde virkelighed er blevet klarlagt. Men det vil forhåbentlig
være interessant og lærerigt for læseren, og vi håber, at det vil
tilskynde mange, der har oplevelser fra herregårdens verden til selv
at skrive, således at en senere tids herregård kan blive beskrevet
bedre end århundredskiftets.
Også kommentarer og rettelser til de gengivne tekster vil være
velkomne. Vi har ikke kunnet kontrollere alle oplysninger, og
især med hensyn til fotografierne har vi ofte måttet stole på
ukendte personers notater på gamle billeder. Adressen er:
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser
Nationalmuseet
Brede, 2800 Lyngby.
I øvrigt henvises til indledningen til første bind, hvor der tillige
er en redegørelse for begrebet herregård. Der er så vidt muligt
bragt beretninger fra såvel store som små herregårde.

Teksterne

Billederne

Efter hver beretning står dens arkivnummer og det år, da optegnel
sen er fuldført, hvis dette vides. Beskrivelserne er i de fleste tilfælde
udarbejdet ved hjælp af NEU's trykte hæfter med spørgsmål, men
kan også være skrevet ud fra vejledning i breve og i samtaler.
En omtale af NEU's arbejde findes i bogen: Dansk Folkemuseum
& Frilandsmuseet, history and activities, 1966. Nogle skildringer er
kommet i museets eje fuldt udarbejdede, og der er gengivet dele af
tre beretninger i Industri-, Håndværker- og Arbejderundersøgelser
(IHA) indsamlet i 1950'erne til Nationalmuseet af David Yde-Andersen.
I brevene til NEU's berettere har vi ofte fremhævet, at det kun
kommer an på optegnelsernes indhold, medens skrivemåde og
stavning ingen rolle spiller. Ligeledes opfordrer vi til at skrive
meget udførligt. Her i bogen er beretningerne undertiden forkorte
de. Skrivemåde og tegnsætning er i vid udstrækning normaliseret,
ligesom der er strøget et stort antal »jo« og »så«. Når beretteren
skriver om alt det, der er så selvfølgeligt for ham eller hende,
undskyldes dette ved at indføje et jo, selv om folkene inde fra
museet har sagt, at det gælder om, at man skal kunne forstå det
beskrevne om et par hundrede år.
Når flere af beretterne i højere grad end det ellers er god tone har
sat sig selv i centrum, skyldes det udgiverens formaninger og det
argument, at intet kan man fortælle så pålideligt om, som om det
man selv har tænkt, ønsket, oplevet og iagttaget.

Denne udgave har været en kærkommen lejlighed til at låne og
affotografere gamle billeder, især af herregårdenes mennesker. På
Nationalmuseets 2. afdeling har vi desuden kunnet finde fotogra
fier af de gamle herregårdes bygninger, som regel af meget fin
kvalitet. Fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling har udgaven fået et
stort antal billeder, blandt andet forlæg til postkort fra århundred
skiftet. Landbrugsmuseet på Gammel Estrup har leveret billeder,
ligesom en række museer og lokalhistoriske arkiver har udlånt
nogle meget velkomne fotografier. Det er vor bestræbelse, at bille
der og beretninger skal ligge hinanden nær i tid, sted og emne,
således at de to kilder kan korrigere og støtte hinanden. Medens der
er tusinder af fotografier af facaderne på de gamle herregårdes
hovedbygninger, er der kun få, der har fotograferet herregården
bag fra og endnu færre selve dagliglivets arbejder. Samtidige foto
grafier af herregårdsdaglejernes huse er sjældne, og det er ikke
altid, at det kan oplyses om billederne, at der virkelig har levet en
herregårdsarbejder i huset.
Selv om Lennart Larsens og Niels Elswings atelieer på Nati
onalmuseet og Carl Gerlis atelier på Det Kgl. Bibliotek har gjort et
fornemt stykke arbejde, kan det ikke skjules, at mange af origina
lerne er ikke alene gamle, men også slidte og falmede. Nogle af
forlæggene til postkort er retoucherede, men ellers er en sådan
ikke anvendt.
Hjertelig tak til alle der har hjulpet.
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Herregårdskarle

En pløjedag
Vognopsynsmand Christen Clavsinus
Iversen er født 1881 i et hus i Langå. Han
tjente som 16-årig på Østergård lige syd
for Langå ved Gudenåen. Karlen på hest
nummer 5 er beretteren:
En sådan gård var et helt samfund for sig
med mange folk og håndværkere. På går
den var eget mejeri, smedje, tømrer- og
karetmagerværksted og slagtehus foruden
gartneri med flere drivhuse. En tidlig for
årsmorgen drog de 12 spand heste ud af
gården til det daglige markarbejde. På
spand nr 1 forkarlen siddende på den
nærmer1 hest i kolonnen. Han gik under
navnet Bette Karl, da han var lille af
vækst. Nr 2 spandet førsteårs eleven, nr 3
andetårs eleven, nr 4 karlen Jens Nielsen,
nr 5 Christen Iversen, nr 6 Bette Laust, nr
7 Jens Madsen, nr 8 Peter Bråd, nr 9 den
evige ungkarl Peter Bytyr, nr 10 Christen
Fornemmelsen, nr. 11 daglejer Søren Sø
rensen, nr 12 daglejer Peter Thomesen.
Det var et smukt syn at se en tidlig for
årsmorgen, når de drog ud til det daglige
markarbejde, men der skulle ikke ses alt

På herregårdene arbejdedes der så vidt muligt i
flok, således at det blandt andet var let for den
overordnede at føre tilsyn. På fotografiet af
Brahetrolleborg ved Fåborg var seks mand i færd
med at pløje en stubmark antagelig engang i
1890erne.

for meget på hest eller rytter. Hestene gik
og luntede med hængende hoved, og flere
af dem var over deres bedste ungdom og
en del skarpe i kanterne, og et par af dem
humplede med. De havde dårlige ben med
ophævede knæer. Rytterne var heller ikke
særligt fine at betragte. De havde ikke
mere tøj på kroppen end det mest nødven
dige for at skjule nøgenheden. Det var ik
ke en første klasses beklædning, og det var
lang tid siden, at den havde været ny, så
hist og her stak et bart knæ frem, men det
sagde Peter Bytyr, at det var med vilje, så
at der kunne komme luft til kammeraten,
og hist og her stak en albue frem af trøje
ærmet, men det så ikke ud til, at det var
ved vask, at det var gået itu, da tøjet var så
snavset af al skidt og møj. Det havde nok
ikke set andet vand, end når det regnede,
da der ikke var noget, der hed at tage hjem
eller at krybe i læ for regnen, uanset
hvorledes at vejret end var. Da så de tolv
spand heste var kommet op ad alleen, som
gik fra gården, fortsatte styrken ad lande
vejen efter Laurbjerg ud til ydermarken,
hvor dagens arbejde skulle foregå. Der
skulle piøjes. Der stod opstillet 12 plove
ved hver sin ager, hvor hestene skulle
spændes for plovene. Så spændte forkar
len for den første plov og der efter de an
dre elleve plovspand. Da så alle hestene
var forspændt, gik alle tolv spand frem
som på kommando. Så gik turen frem og
tilbage, men der gik ikke ret lang tid, in
den der blev kludder i geleddet. Her
sprang en skagle og hist seletøjet, og de,

som var uheldige, måtte tage dem tid til at
afhjælpe manglen, men den slags småtte
rier kunne der ikke tages hensyn til, så
måtte der køres noget raskere for at få det
oprettet, da hvert plovspand skulle have
lige så mange omgange som forkarlen.
Når der så var gået et par timer, kom for
valteren spadserende med stok i hånden
for at se på arbejdets udførelse. Hvis han
så opdagede, at en af kuskene var en om
gang bagefter, så vankede der en skrap
omgang. Dengang var det Christen For
nemmelsen, der var bleven bagefter, da en
skagle var gået itu. Forvalteren var der
med det samme: Hvad Fanden er det med
dig, dit murmeldyr, kan du ikke følge
trop. Ja, det var en skagle, der sprang, det
er noget råddent seletøj. Du kan såterne
selv være rådden, her kan du dæleme ikke
gå og fornemme. Du kunne trænge til at
få en omgang af stokken på dine rygstyk
ker, kør for Såten, at du kan nå de andre.
Men hvorledes det nu kunne gå til, skulle
alle tolv spand være samlet, når der skulle
spises formiddagsmellemmad. Hestene fik
muleposerne på, og kuskene spiste den
mad, de havde med. Den bestod af to
rundtenommer mellemmad, en tomme
tykke, men var man ikke tilstrækkelig
sulten, skar man noget af den med sin
lommekniv og gav hestene det i mulepo
sen. Eleverne havde en lignende madpak
ke, men brødet var skåren noget tyndere.
Da den halve time nu var gået, sprang
forkarlen op og tog muleposerne af sit
spand, og så fulgte de andre trop. Turen
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gik så igen frem og tilbage på pløjemar
ken, indtil klokken blev halvtolv. Så
skulle der rides hjem til gården til middag,
men da så man det syn, at alle tolv spand
heste var klar samtidig, så der kunne rides
hjem i samlet trop. Når så hestene var
bleven anbragt i båsene i stalden, gik Lille
Karl, forkarlen, op ad hovedtrappen i ho
vedbygningen og ringede på en klokke,

der var anbragt der, og på slaget tolv til
middag, og der kom så alle, som skulle
have kosten på herregården. Der kom
mange mennesker fra alle de forskellige
arbejdspladser fra lo og lade, ko- og svinestaldene. Det fast ansatte tyende spiste
på tre forskellige pladser, i herskabslejlig
heden på første sal herren og fruen og
deres søn og forvalteren, lærerinden og

Herregårdskarlen Jens Gyldenløve fotograferet
uden forporten til Gammel Estrup på Djursland.
Syv mand havde været ude at pløje en diset
efterårsdag 1918.

Folkestuen eller borgestuen under Spottrup
hovedbygning, fotograferet omkring 1900 af
Kristian Hude. Der var sat en bindingsværksvæg
op under en hvælvingsbue, således at rum m et
blev skilt fra køkkenet. Dette er det eneste
fotografi fra før 1920 af en borgestue i funktion,
som udgiveren kender. NEU vil meget gerne
låne flere!

mejersken. I mellemstuen på første sal
eleverne og håndværkerne, i kælderafde
lingen alle de øvrige folk. Det kvindelige
tyende havde egen spisestue. I folkestuen
gik så alle de øvrige folk til bords. Hver
enkelt havde sin bestemte plads med for
karlen for bordenden, ned med vægsiden
karlene samt staldkarlen, korøgterne og
svinerøgter og på ydersiden Christen For

nemmelsen og Peter Bytyr samt de faste
daglejere, som skulle have kosten på går
den. Alt i alt en 20 personer. Ved hver
mands plads var der under bordskiven an
bragt en skuffe, hvori hver enkelt mand
havde sine spiseredskaber ske og gaffel,
som hverken blev vasket op eller pudset
hele året rundt ud over, at de blev slikket
efter brugen og blev tørret af på tøjet.
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Det var ellers en stram parfume, når
dette selskab kom til bords. Der lugtede
stærkt af ko og gris, da alle gik til bords
uden hverken at vaske sig eller skifte tøj,
men gik møgbeskidte lige fra arbejdet og
til spisning. Men den slags blev man snart
vant til. Det tog ikke på appetitten hos
nogen af selskabet. Pigerne havde nu
travlt med at anbringe maden på bordet.
Christen Fornemmelsen kunne ikke nære
sig sig, nu pigen kom med maden. Han
havde en hånd parat lige til at nemme i
pigens skød, men pigen sagde til ham:

Kan du holde dine grabber hos dig selv, dit
svin. Peter Bytyr mente, at hun kunne da
godt unde Christen den glæde og lade ham
fornemme. Hold kæft dit svin, du har da
ikke nøjet dig med at fornemme, så havde
du ikke de tre horeunger! Hov, hov, bette
Marie, du skal ikke spille hellig, du ville
gerne have mig til det også, men du er en
brummer2 og kan ikke blive med en unge.
Sådan gik samtalen under hele måltidet til
enhver tid. Det drejede sig udelukkende
om erotik, og hvilke kvinder de nu havde
at more sig med i tiden.

Ilden i eller på kælderkøkkenets ildsted har på de
store herregårde brændt uafbrudt i 500 eller 600
år. Den gav luftfornyelse til nederste etage, der
lå halvt under jorden og havde små vinduer i de
tykke vægge. Her fra steg varmen til vejrs ikke
alene gennem skorstenen, men også gennem
gulvene. De små herregårde havde køkkenet i
samme plan som stuerne. Trods vanskelige
lysforhold er det lykkedes Kristian Hude at foto
grafere en person i køkkenet under Spøttrup.
Billedet fortæller os, at hvis der var et hår eller
et gran sod i suppen, var dette ikke uforståeligt.
Den ældre, strikkende kvinde, baljen ved
komfuret og trækarret ved døren tyder på,
at hun var ved at brygge øl.

Så klokken halvto drog de tolv spand
heste og kuske ud i pløjemarken til klok
ken fire. Så spistes eftermiddagsmellem
mad. Det var lige som om formiddagen.
Klokken halvsyv spændtes fra. Så var det
fyraften. Der var ingen bestemt tid for
aftensmaden, men efter klokken halvotte
fik ingen mad. Således var den yngste
karl3 kommet til gården i 15-års alderen
som rideknægt. En af de første aftener
han var på gården, var han bleven bagef
ter, så de øvrige havde spist deres aftenfo
der og var færdige, så han måtte tage til
takke med det, de havde levnet. Det var
mælk med rugbrødsterninger i. Så tog den
ene af røgterne en brødskorpe i hånden,
førte den op til næsen og harkede kraftigt
og smed den så over i mælkefadet, så at
det sprøjtede rundt om. Så skulle knægten
ikke have noget at spise, og han græd, for
han var sulten. Så fik kokkepigen fat i den
arme dreng og fortalte ham det, som det
var, og gav ham et par rundtenommer
fedtemad. Så var den sorg slukket. Når så
aftensmaden var sat til livs, drog den del,
som ikke skulle i byen, ind i pigekamme
ret, hvor der stod senge langs med væg
gene, ialt ti senge, hvor pigerne sov om
natten. I det værelse var der en stor kak
kelovn midt i værelset og et bord med
bænke i hele værelsets længde, og der gik
så karlene ind i varmen og sad og spillede
kort og sad og drak brændevin.
(NEU 12742, skrevet 1956).
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1. Hesten til venstre.
2. En ko, der ikke kan få kalv.
3. Beretteren.
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Herregårde II

Herregårdskarlen med
skånske forældre
Niels Peter Andersens fader Svend A n
dersen var født 1840 i Esløv. Han tog til
Danmark som svensk underofficer for at
deltage i krigen mod Preussen, men nåede
ikke at komme med. Han blev i landet, og
i 1872 giftede han sig med en pige fra
omegnen af Halmstad. Hun var kommet
til Danmark som fjortenårig 1854. Hen
des mormoder havde været væverske, og
pigen havde også lært at væve hos en væ
ver syd for Randers. Da Niels Peter A n
dersen blev født i 1880 boede de i et hus i
Væt i Ørum sogn ved Randers, og faderen
arbejdede på det tidspunkt som gartner på
herregården Kristianslund.
Niels Peter Andersen var en livlig
dreng, altid parat til løjer. Det var han
endnu, når han kom på besøg på NEU
med en ny serie optegnelser. Så friede
han til vor sekretær og fortalte historier
og viste prøver på sin behændighed. Han
havde altid været lille af vækst, men tidlig
lærte han at klare sig, når alle de jyske
drenge drillede den lille svenskerdreng. At
kunne spænde ben og at lyve var nødven
digt. Han kom ud at tjene hos bønder som
tiårig, og det var efterhånden ikke de
bedste pladser han fik. Navnlig et par ste
der var uheldige, og den unge mand be
gyndte at få adfærdsproblemer. Så tog
han plads på herregården:
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1901 var jeg anden karl på en herregård,
der hedder Kristianslund, og dens ejer var
en baron Løvenskjold, og under Kristi
anslund hørte en anden stor gård, der
hedder Ørumgaard1. Begge gårdene ligger
i Ørum sogn. Det var vældig god jord, der
hørte til begge gårdene, og efter mit skøn
var der også en god avl. Vi var kun fem
karle. Resten var daglejere fra Værum,
Jebjerg og Væth. I den tid da græsset blev

slået i vores store engarealer, var vi karle
ikke med. Årsagen var, at smeden i Væth
havde købt en slåmaskine, og ham lejede
godsejeren til at slå engene. Heste skulle
herregården skaffe, og smedens svend
skulle køre maskinen. Det var vel nok en
opfindelse, som vi aldrig havde set magen
til. Daglejerne gik dernede i engen og slog
græs ved grøfter og hjørner og ude ved
Gudenå og på de steder, hvor maskine og
heste ikke kunne færdes, men vi karle
harvede på brakmarken oppe på de store
marker. Men da så græsset var bleven
tørt, ja så skulle alle i engen for at stakke
alt dette hø. Jeg fik to koner, Ma Bigums
og Svenske Stine fra Værum til makkere,
og vi tre skulle stakke lige så mange stakke
som to karle og to daglejere, men dette
klarede vi fint. Maren var noget op i åre
ne, ja Stine var heller ingen tøs, jeg tæn
ker mig, de var begge to i fyrrerne, men
Stine var en meget stærk kone. Det var
vældig store børringer hø, hun kunne
bære på sin fork, så når vi var færdig med
vores stak, kunne vi altid få en lille hvil.
Stine havde mange børn. Hendes mand
var værkbrudt og var kurvemager, og han
var også meget fordrukken, og Stine rase
de ofte, at her skulle hun gå og slide og
slæbe for sådan en gammel pukkelrygget
svin.
Vor forvalter hed Bech. Han var en lille
bred, fast mand, ugift, men en prægtig
forvalter at have med at gøre. Han ville
også gerne have en dram. Han sagde en
dag til Stine, da hun rasede over manden:
Ja men Stine, hvorfor giver De ham så
Deres penge, som De tjener. Ak joe den
pukkelryggede abekat, så gråter han som
et lite barn. Ja men De kunne da holde
ham fra Dem, sådan at De ikke får så
mange børn. Ak du milde, det kan jeg ikke
sige nej til. Ja så blev der grin, og Stine
bandede tusinde jægle i os, at hende skulle
vi inte grine af. Nå, Stine var god nok, og

det var Maren også. Hun var enke. Nu
mens jeg skriver om Stine, hende traf jeg
på gaden i Randers først i trediverne. Da
var hun omtrent blind, men idet jeg hilste
på hende, så kunne hun alligevel kende
mig. Det var gamle slidte kjoler, hun hav
de på, og et par store træsko. Jeg tog hen
de med hjem til min kone, og der fik hun
både middagsmad og kaffe. Da var hun
heldigvis bleven enke. Hendes mand fik
delirium. Kan du tænke dig, Niels, han
ville ruge kyllinger ud og have lagt sig
på tyve æg i sengen. Ja, stakkels Stine, nå
dette var et lille sidespring. Vi sled jo i
høet. Der var to hesteriver igang, og disse
samlede høet i lange revler, og så var der
en hest spændt for en af de her før omtalte
lasmenstænger2, altså et læstræ til at bin
de høet fast med på vognen, sådan en
stang kunne slæbe en hel stak hø sam
men3, så det var hurtigt at stakke, men der
skulle jo efterrives, og stakkene skulle jo
også rives4. Der var en vældig leben, når
vi alle var samlet til mellemmadstiden, og
særlig til middagen. Denne kom altid
staldkarlen kørende med. Det var jo gerne
byggrød og så en spand fuld af centrifu
gemælk. En dag kom han med to spande
tyksurmælk, og det revne rugbrød var
kommen i hjemme på gården, og så var
der en stor pandekage til hver. De var bagt
i tælle, så de gik ikke i stykker. Da sagde
Anders Forkarl: Stop, det vil vi ikke spise.
Der blev kaldt på forvalteren, og han holdt
med os. Der blev spændt for to vogne, og
vi kørte alle hjem og holdt uden for her
skabsbygningen, og Herren og Fruen kom
ud, måske i den tanke, det var en hyldest
til dem, men forvalteren trådte frem og
fortalte, hvad spise der var kommen. Jeg
forlanger, at arbejderne skal arbejde, men
denne føde kan de ikke arbejde på. Vi kom
alle ind i folkestuen, og en god time efter
fik vi stegt flæsk og kartofler med mel
dyppelse til, og så skete der ikke mere,

Gudenåen slynger sig gennem de brede enge, der
afbrydes af herregården Løjstrup. Fotografiet er
fra 1912.

2*

men der gik jo en tre timer tabt, og det var
jo mange i en travl tid, og vi var vel en 25
a 30 mennesker, men alligevel syntes jeg,
at det var nogle herlige dage, hvor livets
puls slog hurtig og afvekslende. Tiden
kom, da alt høet var sat i stak. Jeg husker
en middagspause. Mange lagde sig til at
sove i skyggen af et hus, hvor kreaturerne
kunne gå ind i dårligt vejr. Jeg var 21 år og
fyldt af spilopper, og jeg tog en flaske og
fyldte den med vand fra en grøft. Så gik
jeg hen til de sovende, og der hvor der var
et lavt sted i deres tøj, der hældte jeg vand
i. Forvalteren havde set mine kunster og
havde fra bagsiden af huset fået fat i en
spand vand og var kravlet op på taget. Så

skulle jeg have alt vandet ned over mig,
men jeg opdagede hans skygge på jorden
og så op, og jeg bort fra huset. Han kaste
de vandet, men det ramte taget, så alle,
der lå under det, fik vandet ned over sig.
Der blev vældig opstandelse. Jeg skulle
fanges og have min straf, men dette var
der ingen, der kunne, for jeg kunne hoppe
over de bredeste grøfter. Nå, vi kom i
gang med arbejdet, og stadig måtte jeg
være vågen. Vi var ude i nærheden af Gu
denå og stakke hø. Så er der en af de stille,
rolige arbejdere, han hed Søren Klavsen
og bor nu her i Randers, ja det gør også
Anders Forkarl, og han bor endda i samme
karre som jeg, vi taler tit om herregårdsli-
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vet - nå Søren siger så til mig: Hvordan,
Niels, vil du bytte fork med mig? og dette
ville jeg godt, og gik hen til ham for at
bytte. Pludselig slog han sin store hånd i
skulderen på mig og råbte: Kom nu, om I
vil ham noget, og straks kom der fire
daglejere løbende. De tog mig en i hver
arm og en i hvert ben, og så hev de mig
langt ud i Gudenå. Der var ikke spor af
ondskab i deres handling, det var jo kun
hævn fra middagen, og nu var det nær
aften. Jeg så godt forvalteren smutte bag
om en høstak, men jeg blev alligevel vred,
da jeg vidste, at de ikke vidste, at jeg kun
ne svømme. Nå, jeg svømmede ind til
land og kravlede op, og de grinte jo af
mig. Ja grin I bare, men det skal I få be
talt, jeg melder Jer, og jeg gik op af engen.
Så kom forvalteren. Hvad er det, er De
faldet i åen? Jeg er kastet i den, og jeg går
hjem. De skal meldes. Ja, det mangler
bare, gør De bare det. De kunne jo have
druknet. Jeg gik og var lige kommet hjem,
da alle de andre kom kørende. Så kom for
valteren ned i kamret med fire mand. Se
Niels, her er synderne, nu vil jeg foreslå,
at de fire skal give den store dunk fyldt
med brændevin, og så i morgen tager De
over til Stevnstrup og tager toget til Ran
ders og får dunken fyldt, og de fire skal
betale gildet. Hvad siger De til det. Ja lad
så det være godt, og alt var glemt, og da
gen efter var der et vældigt gilde i engen,
og alle drak vi af dunken på otte potter.
Forvalteren tog sin tørn med, og Svenske
Stine også, og jeg havde taget min ration
på vejen og måtte hen at hvile et par ti
mer, ja atter en herlig dag.
Minderne vælter frem. Vor fjerde karl
hed Jens og blev kaldet Støvle Jens. Han
gik altid i støvler. Se på herregårdene, der
var det altid karlene, der skulle læsse både
hø og korn5. Jens og jeg var de to sidste,
der fik læs en dag, og jeg kørte foran. Jeg
var jo anden karl. Vejene var ikke gode,
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og da vi havde drejet ned ad en sidevej, ser
jeg, at Jens væltede og slog en kolbøtte
ind i et fald korn. Nå jeg kørte hjem med
mit læs. Forvalteren var hjemme, og han
spørger: Hvor er Jens. Han væltede oppe
på Ørumgårds mark. Å den torsk, kom
han noget til? Det ved jeg ikke, jeg så, han
stak sine støvler op inde i havren. Nå han
ligger så ikke under læsset. Nej. Nå lad
ham ligge, han kommer nok hjem. Klok
ken blev over ti. Så kom Forvalteren. Er
Jens ikke komjnet endnu? Nej. Ja, så må I
med derop, så har han vel brækket halsen.
Nå vi fire karle fulgte med. Da vi kom til
stedet, stod hestene og sov, og Jens var

AA'AA. .£ //-/ f a 2 & ^ ^ t2 s J / IA A ~ y f
f Oft c 2 c u . ^

o^ aa^

-A . f& i2 -

Bedst fornemmelse af Niels Peter Andersen får
man ved at læse hans håndskrift. Hans
fortællekunst var ikke opøvet ved at skrive stil.
Når han fortalte, brugte han m im ik og gestus,
og han sad ikke roligt på stolen, men sprang op
for at demonstrere, hvordan han spændte ben
for forfølgeren, eller hvad han nu skildrede. Alt
dette må læseren selv forestille sig.

Greve Christian Reventlow med familie er
fotograferet 1889 på verandatrappen til
Christianslund ved Randers. Han havde 1881
ladet tilføje den ekstra etage midt på den lange
lave hovedfløj, der var opført 1885. 1896 blev
gården solgt til hofjægermester Adam
Løvenskjold, i hvis tid beretteren tjente på
gården.

kravlet op i høet og lå og snorkede. Da
blev Forvalteren vred og skældte ham ud;
De kunne vel have spændt hestene fra og
ladet dem æde af høet. Jamen a ku da it ed
hyet6, sagde Jens. Spænd fra og kør hjem
med hestene. Læsset blev så hentet dagen
efter. Ja ofte var der et og andet, vi kunne
more os over. Forvalteren var jo flink, så
vi førte ofte et frit sprog, selv om han var
tilstede. Når så alt høet var bjerget hjem,
ja så var der et høgilde. Dette var noget
Forvalteren arrangerede. Jens måtte give
en pot brændevin og en anden tre pægle,
fordi hans læs var skredet af. Det havde
været læsset skævt. Forvalteren gav en

spand rompuns, og Stine og Maren og
kokkepigen bagte æbleskiver. Ja så var der
gilde i folkestuen. Dette var altid om lør
dag aften, at sådan noget gik for sig. Pi
gerne kom jo også med. Der var jo malke
pigerne, mejersken og hendes hjælpere,
stuepigen og jomfruen og kusken og gart
neren. Herskabet så vi jo ikke. Der blev
sunget sange og holdt taler, og ofte endte
det med hovedpine og opkastning, men vi
morede os hver på sin vis.
Når nu høet var borte fra engene, og
grøfterne var renset, ja så kom alle de un
ge kvier og kalve og de unge heste løse i
engen. Så måtte vor røgter der ned hver
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morgen, for at se, om nogle var faldet i en
grøft, og se om de var der alle. Det
hændte ofte, særlig i tordenvejr, for så er
dyrene bange, at en eller to var faldet i en
grøft. Så måtte vi ned og få dem halet op
igen. Sommetider måtte vi have en med
hjem, som var meget forkommen, måske
den havde ligget i det kolde mudder og vand
hele natten. Når de så var over sygdom
men, ja så i engen igen.
(NEU 10712, skrevet 1953).
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Den karl, der havde haft plads på en her
regård, han kunne ikke let få plads hos en
bondemand. De turde ikke fæste ham, når
de så i hans skudsmålsbog, at han havde
været på en herregård, så skulle de da i
alle fald kende ham personlig. Alle skulle
jo have skudsmålsbog, fra de var konfir
meret. Ingen måtte skrive noget nedsæt
tende om vedkommende tyende. Dette
gjaldt både karle og piger, men de måtte
godt skrive en rosende omtale af tyendet,
for eksempel karlen eller pigen er flink til
deres gerning eller er rejst fra mig på eget
initiativ, og sådan kunne ingen lyve sig
fra, hvor de havde været.
Herregårdene var nu ikke så slemme at
være på, som mange troede. Der var jo
fast arbejdstid. Klokken seks morgen ryk
kedes der ud, og klokken syv aften var
karlene færdige for dagen. Det var i som
mertiden. Om vinteren var det fra syv
morgen til fem aften. Hos landmanden
var der ingen fast arbejdstid. Det var ofte
fra halvf em til ni eller ti aften, særlig i
høslæt og høst. Var en karl først kommen
på en herregård, fandt mange behag i, at
der var fast arbejdstid.
Herskabet mærkede ingen noget til. Så
vi dem, ja så tog vi jo vor hue af, og dette
gjorde vi også hver morgen for forvalteren
og ligeså for husjomfruen. Kosten var lige
så god som ved bønderne. Der kunne være
forskel, men dette var der også hos bøn

derne. På herregården var det husjomfru
en, der bestemte, hvad der skulle spi
ses, og var der en dygtig kokkepige til at
lave maden, så var der intet at klage over.
Kokkepigen serverede altid middagen. Det
var altid mægtige, store blikfade, der kom
ind. Der var fire mand om hvert fad og
fem mand oppe ved bordenden, hvor for
karlen havde sin plads. Neden for karlene
kom daglejerne og til sidst røgterne. Ja,
dengang var de folk, der passede kreatu
rerne, de ringeste, nu er de de allerførste, ja,
alt forandrer sig. Staldkarlen spiste ikke
middag inde hos karlene. Han sad i en
krog ude i køkkenet. Han skulle skynde
sig at spise og ud at fodre hestene, sådan
at de kunne æde alt det, de kunne i den
halvanden time, de var hjemme.
Forvalteren, skovfogden, hvis ikke han
var gift, og gartneren, herskabskusken,
tjeneren og måske nogle elever de spiste i
en stue for sig. Ligeså med pigerne og ko
nerne, dem der malkede og ikke var gift.
I 1901 blev jeg karl på Kristianslund
(med Ørumgård). Vor forvalter hed Bech.
Han var en prægtig mand, ældre herre,
nogle usle tænder i munden, men han
kunne give en ordre, og denne måtte alle
rette sig efter. Vi var ikke bange for ham.
Han slog aldrig, men vi bar respekt for
ham, fordi han var en menneskekender
helt igennem. Hvis der var et stykke ar
bejde, han ville have færdigt på en dag, så
blev det færdigt. Når det så var færdigt,
og det var aften, så kunne han godt give
forkarlen en to-krone. Her har I nu til en
dram til jer aftensmad. - Staldkarlen fod
rede og vandede altid hestene. Det var
gerne en karl eller ældre mand, der var
staldkarl. Jeg opdagede en aften, vi gik ind
i folkestuen for at spise, at der stod en
række tallerkener på en hylde i køkkenet,
og der så jeg, at gartneren gik hen og tog
den øverste tallerken af og tog den anden
med dejligt smurt smørrebrød på. Pludse

lig fik jeg den idé, der kan du få dig en fin
aften. Der var ingen i køkkenet, jomfruen
og kokkepigen spiste i et andet rum. Alt
gik heldigt. Jeg tog smørrebrødet, lagde
tallerkenen over igen og satte den på
plads, ud i karlekammeret med mit rov og
ind at spise mælkebrød. Jeg hørte godt en
kaldte på jomfruen. Der er ingen melmad
på min tallerken. Ja, så må De rigtignok
undskylde, det er en hel fejltagelse, og så
blev der lidt grin af det. Den gik fint,
tænkte jeg. Aftenen efter skete det sam
me. Også dette gik godt. Da var det en
anden, der kaldte, men tredie aften da var
der sat vagt, og det var selve jomfruen,
der snuppede mig, og der blev kaldt på
forvalteren, og der stod den angrende
synder. Nå, det er Dem, der har været på
spil. Jeg var andenkarl og materialkusk.
Ham skal jeg, så bandede han, nok straffe.
Andendagen efter blev jeg sat til at køre
ajle ud. Det lugtede jo hæsligt. Ja, det er
Deres straf, og så grinte han af mig, men
dagen derefter var straffen forbi. Så var
det en af de andre karle, der måtte køre
ajle. Jeg blev siden rigtig gode venner med
kokkepigen, så hver aften efter mælke
brødet kunne jeg gå op i hendes øverste
kommodeskuffe efter en dejlig madpakke.
Der er et gammelt ord, der siger, at stald
karlens heste og kokkepigens kæreste, de
er altid godt i stand. Jeg tror, at det passer.
Jeg var den eneste karl der på gården,
der ville køre søndag formiddag for dag
lejerne. Når jeg så kom til deres hjem om
morgenen tidlig, fik manden hestene. Så
kunne han køre, som han selv ville7, og
jeg gik ind til konen og fik kaffe og en
kagemelmad, og bagefter legede jeg med
børnene udenfor, og imens sled manden
på sin jord med hestene. Han var jo mere
interesseret i det, end jeg var, men han
vidste, at jeg skulle være hjemme til klok
ken 12. Vi fik et par kaffepunse, inden jeg
kørte, med mange taksigelser for hestene.

Dette billede fra Tjele lokalhistoriske arkiv er fra
årene 1900 til 1902. Manden i uniform var kusk
på Sødal og den smilende pige ved hans side var
husjomfru. De to blev senere gift og havde i
mange år et brevsamlingssted i Rødding. Om
karlen til højre var staldkarl, vides ikke, men
både han og hans heste ser velnærede ud.

Dette bevirkede, at jeg kom til at stå højt
for daglejerne. Somme tider blev jeg budt
hjem til dem en aften at sidde og sludre
ved nogle kaffepunser, og dette var der jo
lidt afveksling i.
En søndag opdagede jeg, at forvalteren
var på jagt efter husjomfruen. Nå, dette
var jo en ærlig sag. Så en mandag morgen
vi skulle ud, så siger jeg til forvalteren,
synes De ikke, det er synd, at mine heste
næsten aldrig får en hel hviledag? Så kan
De tage de andres heste, når de8 ikke vil
køre for daglejerne. Dette ved De godt,
forvalter, at så bliver der ballade. Han
stod lidt og tænkte. Ja, så bliver De

hjemme og saver brænde til køkkenet.
Dette opdagede jomfruen. Herskabet var
kørt til Randers. Niels, kaldte hun på mig.
Jeg gik ind til hende. Så spurgte hun mig,
om jeg troede, at jeg kunne passe hendes
spadseredragt. Jo, det tror jeg nok, jeg
kan. Her er nu kjolen, gå nu i kamret og
prøv. Men den kunne ikke nå om mig,
uden at jeg tog mine benklæder af. Så gik
det. Jeg fik så hendes jaket på, en stor hat
med en mægtig strudsfjer i hængende ned
ad min nakke og så en rød parasol i hån
den og et rødt lommetørklæde i jaket
lommen. Så skulle jeg gå ud ad vejen og
vinke til forvalteren. Han og karlene gik
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oppe på bakken ved Ørum kirke og pløje
de. Jeg gik nok så stram og strunk ud ad
vejen. Pludselig ser jeg, at forvalteren står
stille og ser efter mig. Han tror, det er
jomfruen. Straks vender han om og
kommer ned mod mig. Han kendte mig jo
med det samme og siger, hvad ønsker De.
Jeg vil gerne spørge, om der var en pige

plads ledig på gården. Det ved jeg (så ban
dede han) ikke. Vi kan følges ad hjem, og
tale med hende, og vi gik op igennem
slotshaven9. Der var en stor veranda, og
der stod jomfruen, stuepigen, mejeripi
gerne, kokkepigen og måske flere. Lidt før
verandaen spændte han ben for mig. Jeg
faldt, og han løftede mig op i benene, og

Dette er ikke Niels Peter Andersen udklædt i
dametøj, som der fortælles om i teksten. Tiden er
omtrent rigtig, 1906, men damen går på en
markvej ved Boller med udsyn over Horsens
fjord. Bemærk gangstriben ved siden af vejen.
Hensynsløse kuske har nogle steder slidt
græskanten bort.

skørtet eller kjolen faldt mig ned over ho
vedet, og jeg var jo nøgen. Ak, det hyl der
blev. Pludselig hørte vi et smeld med pi
sken. Det var kusken, der havde set os.
Alle pigerne forsvandt som dug for solen.
Jeg kravlede ind under nogle buske, så in
gen af herskabet så noget. Forvalteren
havde jo lov at gå, hvor han ville. Mig bag
om gården og ind og få skiftet. Så kom
forvalteren. Ak, hvor han grinte. Ja, jeg
kunne nok tænke, at De skulle have noget
lavet. Ja, men det var jomfruen, der fik
mig til det. Pak nu tøjet ind og kom ind i
borgestuen. Vi skal have kaffe. Jomfruen
og forvalteren blev siden mand og kone,
og han blev bestyrer i Vissing brugsfor
ening. Siden rejste de til Kolind ude mel
lem Ryomgård og Grenå.
Som jeg har skreven før, pladsen var
god, og alle holdt af forvalter Bech. Så var
det alligevel dårlige forhold, hvad der an
gik vores opholdssted om natten. Vi var
otte karle i et rum, to i hver seng, og vort
vindue var et jernvindue med en lille rude
i midten til at lukke op. Kom der så, som
ofte skete, en og anden hjem med en or
dentlig brandert på, ja så var luften fra
stalden og hans opkastning en stram en at
ligge og indånde. Men det gik jo.
(NEU 10426, skrevet 1953).
Vi karle måtte ikke komme op i pigernes
kamre, men de måtte godt være i folke
stuen om aftenen. Der sang vi sange om
Hjalmar og Hulda og andre gamle viser
med mange vers. En lørdag aften var jeg
oppe hos malkepigerne på deres værelse.
Jeg var ene hjemme og tænkte, det går
nok. Hen ved titiden hørte vi, at godseje
ren kom luskende, og vi kunne se i en
revne, der var i døren, at det var en med
lys. Jeg smuttede ned under dynen hos en
af pigerne, der var gået i seng, og hun
dækkede mig godt til. Godsejeren kom ind
og sagde: Er der ikke karle her. Der er ild i

hovedbygningen. Jeg sprang ud af sengen.
Jeg var jo i mit tøj. Det var godt. Følg med
mig. Vi kom op, hvor jeg aldrig havde
været, og der var meget røg. Pludselig
kom der en ildflamme ud af en sidevæg.
Jeg skyndte mig ned og fik fat i en hakke,
og alle pigerne var kommet ud i køkkenet,
og de bar så vand op til mig, og jeg hakke
de løs i et fjælpanel. Stuepigen havde fy
ret for stærkt op i en kakkelovn, der var
mellem herrens og fruens toiletværelser.
Jeg hakkede ned og kastede vand på, men
der var en kvælende røg og varme, så jeg
gik ud på gangen og sagde, jeg kan ikke
mere. Å, gør hvad De kan, sagde herre
manden, jeg vil nødig miste mine gamle
møbler. Jeg på den igen, og endelig fik jeg
bugt med ilden. Dagen efter opdagede jeg,
at jeg havde revet en flænge i min ene sko
på et søm, som havde været i de brædder,
jeg havde slaget ned. Det var jo søndag,
men jeg gik ind til godsejeren og viste
ham min beskadigede sko og spurgte, om
jeg kunne få denne erstattet, men han
svarede mig: Dette har jeg intet med at
gøre. Dette kunne han ikke. Ak, hvor blev
jeg rasende. Nogle dage efter blev der
brandsyn, og de ville vide, hvordan det
var bleven slukket, og jeg kom i forhør, og
alt blev skreven op, og en tid derefter kom
der brev til mig fra brandforsikringen, at
jeg var bleven tilkendt et sølvur med in
skription eller 50 kr. Jeg valgte de 50 kro
ner.
(NEU 11431, skrevet 1954).
Jeg syntes ikke, at jeg kunne med den nye
forvalter, der kom efter Bech, og så stak jeg
af grundlovsdag 1902. Dette kostede mig
ti dage i arresten. Det var jo ikke van
ærende straf, men var en bøde til politikasssen, og denne ville jeg ikke betale.
Godsejeren skulle have 124 kr 25 øre.
Dem kunne jeg ikke betale, og de kunne
ikke siddes af. Senere kom jeg på en lille

herregård, der hedder Lundbjerg. Det var
en englænder, der ejede den. Jeg tror, han
købte den mest for at have fiskeret i Gu
denå. Der var jo også en forvalter, Jensen
hed han. Han var også flink, men der var
ingen rygrad i ham. Han var alt for veg.
Han kom jo også om morgenen og satte os
i arbejde. Var det så regnvejr, og vi sagde
- eller rettere jeg10 sagde: Det er ikke vejr
at traske i marken i. Hvad vil De så lave?
Der er nok her hjemme at gøre, laden skal
renses, seletøjer smøres, og magasinloftet
fejes. Ja, så gør det. Dette kunne vi ikke
byde Bech.
Der oplevede jeg noget, der var meget
sørgeligt - og for os alligevel muntert. Det
var røgteren, der havde et lille barn, der
var død, og det skulle begraves. Vi var 5
karle, og vi købte en lille lyngkrans til 50
øre til at pynte den lille kiste med. Jeg
sagde til forvalteren, vi kommer hjem
klokken 11. Vi skal jo have røgterens barn
begravet. Vi skulle være ved kirken klok
ken 12, så vi måtte skynde os. Vi skulle
vaskes og i andet tøj.
Det lille lig skulle jo synges ud. Degnen
eller læreren kom ikke, så dette kunne vi
selv ordne. Barnet lå i sin lille kiste på
deres spisekammerbord. Derover stod en
hel række fyldt med tallerkener. Der var
dér rabarbergrød i, som vi skulle nyde,
når vi kom fra kirken.
Mand og hustru begyndte så at synge
en salme, men melodien kunne de ikke.
Nå, jeg stoppede dem og sagde, lad os nu
synge en, vi kan alle. Så fandt vi Lyksalig
hver sjæl, som har fred. Da vi havde sun
gen tre vers, gik moderen hen og lagde
låget på kisten og sagde, farvel med dig,
dit lille skidt, vi har ikke tid at synge mere
for dig. Andenkarlen tog kisten under ar
men og ud på vognen, og vi andre op også,
og så gik det i trav, til vi kom i nærheden
af kirken. Så steg de af og gik bag efter
vognen, og kirkeklokken ringede, og alt
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gik vel, til vi havde sænket kisten ned i
den lille grav. Så kunne vi ikke tage rebet
til os. Så hoppede andenkarlen ned på ki
sten og fik rebet op. Så sagde han til præ
sten, ja, vi må jo have rebet op, ellers tror
Vorherre jo, at barnet har hængt sig. Vi
andre kom til at le, selv mand og hustru,
men jeg skal love for, at vi fik en ligpræ
diken, som var en tordentale til os alle,
særlig til forældrene.
Da den var ovre, så ud på vognen og
tilbage til røgterhuset. Der fik vi så først
den fine grød, som fluerne havde vadet i,
og så kom dunken med de stærke dråber

til kaffepuns. Klokken 2 kom forvalteren
og spurgte, om vi ikke ville hjem at arbej
de. Jeg sagde, tag hestene og vognen med.
Vi kommer senere. Der er vist ingen, der
ved, hvornår vi kom hjem.
Se dette var et lille træk af herregårdsli
vets skyggeside. Brændevin havde stor
indpas hos de aller fleste af karlene og
daglejerne. Vi gav 21 øre for 3 pægle, og
vi kunne få 12 bajere for en krone, ellers
kostede de 9 øre stykket. Og dette var ho
vedsagelig vore glæder, at drikke hinan
den beruset og så spille kort. Der sad en
karl i hvert hjørne af sengen med benene

Lundbjerg ved Gudenåen nær Randers hørte
tidligere under baroniet Frisenvold. 1898 var den
på 12 tønder hartkorn. Hovedbygningen er
fotograferet af Hugo Matthiessen på en
herregårdsrejse 1935 for Nationalmuseets 2.
afdeling.

Røgterhuset ved Lundbjerg havde ikke en pæn
forhave som Vippehuset ved Rathlousdal, for en
version af beretningen om begravelsen fra
røgterhuset begynder med, at Niels Peter
Andersen fik ordre til at tage hen og pløje rundt
om huset, for der så sådan ud, at man ikke kunne
være det bekendt. Vippehuset er fotograferet af
Peter Michelsen i 1952, begravelsen foregik i
1903.

under dynen og et bræt imellem os, eller
en halv dør, og så havde vi gerne en flaske
at læske ganen ved. Det var mest om lør
dag aften, at vi havde denne fornøjelse.
Jeg husker ikke, hvor længe jeg var på
Lundbjerg11, men jeg gik derfra i utide og
kom på en herregård, der hed Løjstrup.
Det var hos en godsejer Thodrup12. Gods
ejeren så vi meget sjældent, men han var
vist en meget flink, ældre herre, og kosten
var upåklagelig, da efter datidens kost,
men hans forvalter, der hed Petersen, var
en vældig kraftig og selvstændig herre.
Der var jeg tredjekarl. Jeg husker ikke,

hvor mange karle vi var, men til mig og
en karl til var der ikke plads i kamret, så vi
blev anvist at ligge i en tom kalvesti. Der
blev slået en kasse op, og vi skulle ligge
hos hinanden. Der var ingen dyr i huset,
da det var midt i sommeren 1902, jeg kom
der.
Denne forvalter var meget præcis. Alt
skulle ske på klokkeslaget, spisning og
udrykning. Jeg husker en morgen, han
råbte: Så rykker vi ud. Jeg havde hængt
min jakke på væggen lige over for mine
heste. Han snuppede mig lige i ryggen og
smed mig lige i bagbenene af mine heste,
men de sparkede ikke. De var gerne så
stive i benene, at de kunne ikke sparke.
Fra denne dag kunne jeg være klar til at
springe op, som de andre for at komme
afsted. Han vidste nøjagtigt, hvor længe
det tog med at ride hjem både til middag
og aften, men dette foregik altid i skridt
gang både ud og hjem, men når vi kørte
korn ind, så skulle vi køre alt det, de
gamle dyr kunne løbe. Syntes han, det var
for langsomt, så fik hesten et ordentligt
slag over bagenden. Der skulle være fart i
arbejdet. Men han kunne også være med
til løjer. Jeg husker, vi var ude at sanke
kartofler op. Så var der en daglejer, der
fandt en meget stor kartoffel, og den viste
han forvalteren. Hvad vil du have for at
spise den, som den er. Fire kroner, sagde
daglejeren. Ja, lykke med det, men kan du
ikke, ja, så skulle han give fem potter
brændevin, og han skulle gøre det på en
halv time, både med jord og det hele. Han
vandt væddemålet og fik de fire kroner,
men de gik jo også til brændevin, men
ingen drik i arbejdstiden. En karl skulle
have tre kroner for at spise et pund sukker
og et pund rosiner på en halv time. Han
vandt også. Ja, selve forvalteren skulle
drikke en flaske sirup (tre pægle) på ti mi
nutter. Dette var om aftenen. Han satte
flasken ind i vandbeholderen i køkkenet,

27

28

til den blev varm. Tre kroner, også han
vandt, men han drak ikke spiritus, da ikke
sammen med folkene, men være med på
spøg kunne han godt.
Jeg blev valgt til at hente brændevin i
Laurbjerg, og så måtte jeg drikke gratis
med. Der var langt at gå, og på hjemvejen
begyndte jeg at drikke af min ration, og
hvordan det var sket, husker jeg ikke,
men da jeg kom hjem, kom de farende op
fra kælderen, vi havde nemlig folkestue i
kælderen, for at hjælpe mig af med dun

ken, men da var der kun øret tilbage. Men
dagen efter kunne jeg mærke, hvor jeg
havde både min ryg og min bag, ak, hvor
var jeg øm.
En dag vi var atter ude at sanke kartof
ler op, kom forkarlen og jeg til at vædde
om, hvem af os der kunne bære mest.
Der blev en stor sæk fyldt med jord, og tre
karle løftede den op på en vogn. Forkarlen
skulle bære først. Han gik et stykke over
den meget ujævne jord med den vel en ca.
50 alen. Så smed han den. Der var fire

Marksiden af Vippehuset i Fillerup ved
Rathlousdal. Ved begge gavle er tilbygget et
udhusrum. Det er en gammel og billig måde at
udvide et hus på.

Kun få herregårde ligger direkte ud til det salte
vand. Desto flere ligger i ådale, hvor vandet har
kunnet stemmes op. Løjstrups hovedbygning
ligger lige ud til Gudenåen, der rask strømmer
forbi. Avlsgården vender bort fra åen ud mod de
dyrkede marker.

karle, der bar den tilbage til vognen, og så
var det min tur. Jeg gik med den og smed
den på det samme sted som forkarlen. Da
bar jeg mig dumt ad. Jeg kunne godt have
gået et eller to skridt mere, men der blev
ingen væddemål. Det gik lige op, men jeg
fik mig to fjender, og det var forkarlen og
forvalteren. De holdt altid sammen om
alt13.
En dag vi skulle have stegt flæsk og
kartofler og sovs til middag, sagde for
karlen: Er sovsen (eller dyppelsen som vi

kaldte den) ikke sveden? Jo, var der flere,
der svarede. Jeg kunne intet smage. Der
blev banket med skeerne på bliktallerk
nerne. Kokkepigen kom. Hvad mangler?
Sovsen er sveden. Det passer ikke. Hun
fik en af de varme skåle med sovs lige i
nakken. Hun skreg og løb ud. Det
brændte jo. Vi gik alle op på godsejerens
kontor, og han var der. Forkarlen sagde til
ham: Smag om dette ikke er sveden. Han
tog skeen, der var i sovsen, og smagte. Jeg
kan ikke smage, at vællingen er sveden.
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Så var der en vendelbokarl, der sagde: Nå,
er det vælling, vi skal dyppe kartoflerne i,
og så gav vi os alle til at grine. Så blev han
(godsejeren) bange. Gå nu ned i borgestu
en og få noget andet, lille folkens, og så
var dette klaret.
Jeg mærkede snart, at der var ugler i
mosen. Det var jo jordsækkens skyld, og
jeg vidste efter andres udsagn, at en karl
var bleven gennembanket ude i marken,
hvor han ene var sendt ud. En aften gik jeg
ind til forvalteren og spurgte, om jeg kunne
få ti kroner af lønnen. Du kan få et lag
tærsk, sagde han, og jeg ud i en fart. Jeg
vidste, at ham kunne jeg ikke magte. Om
morgenen tidlig stod jeg i en mørk krog og
så, at han gik ud at ringe med en klokke,
der hang i et træ i gården. Jeg ind i hans
kammer og huggede en stortrøje og så af

sted. Jeg vidste, at det var livet, det gjaldt,
om de fik fat på mig, men jeg slap derfra,
og så mødte jeg på herredskontoret. Jeg
havde en mulkt på 40 kroner, jeg skulle
betale, men kom så ind at sidde i ti dage.
Dette var, fordi jeg var rejst fra Kristianslund i utide.
(NEU 10426 og 11518, skrevet 1953 og
1955).
Der fulgte nu nogle måneder, da Niels
Peter Andersen rejste fra den ene plads til
den anden. Hans flittige forældre sørgede
over ham. Selv følte han sig udelukket, og
han hadede alle de pæne mennesker, ikke
mindst bønderne. En dag i 1903 sad han
og et par karle på en beværtning i Ran
ders, da de vist helt uforskyldt kom i
slagsmål med nogle andre gæster, og det

Løjstrup nævnes som herregård i 1300årene.
Den kom 1672 under baroniet Frisenvold, men
blev atter adskilt derfra 1798. Hovedbygningens
fløje blev opført 1843 til 1845 af grundmur.
Fotografiet er fra 1912 ligesom det foregående,
og det udstråler en herregårdsidyl, som dog
brydes af beretningen fra avlsgården, som kan
anes på fotografierne.

gik så uheldigt, at Niels Peter Andersen
troede, at han havde slået en mand ihjel.
Han flygtede og søgte skjul i en flok men
nesker, der stod samlet om en prædikant
på torvet. Da flokken spredtes, tog taleren
den unge mand med sig, og hans ord
gjorde så stærkt indtryk, at karlen slutte
de sig til Frelsens Hær. Fra den dag rørte
han ikke brændevin, han fik arbejde på
havnen i Randers og blev gift med en solid
pige. Nu kunne han række andre en hjæl
pende hånd, og han kunne med sindsro
tænke på ungdommens glæder og forvil
delser - og gøre os klogere ved at fortælle
derom.

Værktøj
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1. Hofjægermester Adam Løvenskjold ejede Kristianslund fra 1896 til 1910. Gården var takseret til
22, Ørumgård til 16 tønder hartkorn. Begge var
udskilt fra Frisenvold.
2. Det vil sige læsmedstang. Sidste led må være
føjet til ordet, da det var glemt, at »med« egent
lig betyder stang.
3. Stangen blev slæbt på tværs af revlerne af hø.
Der blev bundet et reb i hver ende af stangen og
en hest spændt for.
4. Høstakkene blev revet på siderne, så alle strå lå
op ned.
5. Med ordet læsse mener N.P.A. at lægge høet på
vognen. På bøndergårdene blev dette ofte gjort
af en pige.
6. Jamen jeg kunne da ikke æde høet.
7. Karlene skulle selv pløje for at undgå, at hus
manden i arbejdsiver overanstrængte hestene.
8. Det vil sige de andre karle, som ikke ville have
ulejligheden med at pløje for daglejerne.
9. Hvor karlene selvfølgelig ikke måtte komme.
Bemærk, at kusken straks ser situationen og
redder de andre fra at få vrøvl med godsejeren.
10.1 en senere beretning oplyser N.P.A., at han var
forkarl på Lundbjerg.
11. Begravelsen i røgterhuset foregik 26.5.1903.
N. P. A. husker et år forkert.
12. A. Thorup købte Løjstrup (med 22 tønder hart
korn) i 1889, udstykkede en del af jorden og
solgte gården 1899 til E. Muller, der allerede
1905 afhændede den igen.
13. Det skulle de jo efter systemet, og forkarlen
skulle være den dygtigste og stærkeste af karle
ne. Dette glemte N.P.A.
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Karlekamrene i Egemarkes avlsgård efter
tegning i Viggo Bays beretning om tiden 1894 til

1898-

Lillekarlen
Pensioneret lærer Viggo Bay har optegnet
efter adskillige på sin hjemegn. Her er en
kort beretning fortalt af husmand julius
Sennichen, født 1880 i Skippinge, Hørve
sogn i Odsherred:
Julius tjente på »Egemark« i fire år fra
1894 til 1898. Han var 14 år, da han kom
der og gik under navn af Lillekarlen, me
dens en anden ligealdrende dreng passede
gårdens kalve og benævnedes som kal
vedreng. Gården var på 700 tønder land
og havde 300 malkekøer, 24 spand heste
samt ungkreaturer og svin i forhold hertil.
Mandskabet på gården bestod af en lade
foged (arbejdende forvalter), 16 karle, 4-5
piger, 2 drenge og en 25 husmænd, hvis
koner besørgede malkningen, der be
gyndte klokken 4 om morgenen.
Julius fulgte et spand heste i marken, og
karlene kom op om morgenen klokken 4.
Efter en halv times strigling af hestene i
stalden fik de davre. Derefter tog de i
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marken, hvor de om sommeren blev til
klokken 7. Om vinteren tog de en time
senere ud og kom hjem en time før, alli
gevel var det jo så mørkt både om mor
genen og om aftenen, så at de den første
og den sidste time slet ikke kunne se at
pløje. Engang imellem så man forkarlen
stryge en tændstik for at se, hvor mange
klokken nu var blevet. En konfirmeret
dreng, der kunne følge heste, fik 120 kro
ner i løn om året, og en voksen karl 200
kroner. Daglønnen for en husmand var
3^2 mark, lig 117 øre. I høsten mejede
husmændene, og deres koner bandt op.
Det var næsten altid akkordarbejde, og
betalingen for at meje en tønde land korn
var 2 kroner. Mejning og opbinding af en
tønde land hvede blev dog betalt med 6
kroner, da det var det sværeste arbejde i
høsten. Karlene var fortrinsvis fra småhjem. Forkarlen og ladefogeden kunne
dog også være gårdmandssønner.
Karlekammeret lå i et hjørne af kostal
den (se skitsen). Det var meget stort og
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rummede 8 senge, hvori de 16 karle lå, to
og to sammen i senge med halmunderlag,
men ellers gode nok efter den tids forhold.
Der var hverken bord eller stole i kam
meret. De havde heller ikke kunnet holde
til det leben, der ofte førtes sådant et sted.
Ville man sidde ned, benyttede man sen
gene eller den kiste, som de fleste karle
havde med i pladsen, og som stod ved en
den af sengene. En husmandskone kom
hver morgen og redte sengene og blev på
gården, til hun havde vasket mælkespan
dene af. Gårdens herskabskusk og stald
karlen havde hver sit kammer ved enden
af hestestalden. Først senere hen, da det
blev mere almindeligt med roer på de
store gårde, kom der hver sommer på går
den 20 polske piger. De var der fra maj til
november og havde roer og høstarbejde i
akkord. Hvad de fik i løn, ved meddeleren
intet om.
(NEU 9674, skrevet 1952).

Soprageren fra Voergård
Der findes en type historier, hvor det
morsomme er overdrivelsen. Søfolk for
tæller om det store skib, landboere om
den store gård. 1 det nordligste Jylland er
det Voergård, som må holde for. Her er
en version fortalt af Peder Madsen, der er
født 1878. Det må forudskikkes, at sopper
er terninger af rugbrød, som spistes i
mælk:
Jeg har hørt en vittighed fra herregården
Voergård, som er en af landets største
gårde. Der havde de så store fade, at de
sopper, som sejlede midt ude i fadet, kun
ne ingen nå. Der blev så anbragt en dreng
midt i fadet, som med en stage skulle diri
gere sopperne mod land. Det blev ofte sagt
til en dreng, som ikke rigtigt duede til no
get, at han kunne få plads på Voergård
som soprager.
(NEU 11650, skrevet 1954).

Voergårds ejer, cand.jur. Peter Brønnum
Scavenius lod 1874 bygge nye store
avlsbygninger, som skulle rumme besætning
samt hø og korn fra et par tusinde tønder land.
Det var et vældigt anlæg, på sin vis lige så
imponerende som den 300 år ældre
hovedbygning.

Voergård har været så stor og
bemærkelsesværdig, at den ikke alene optræder i
den trykte litteratur, men også i den mundtlige
overlevering. Mange har gyst ved at høre om
den onde frue, som gik igen, men gården
optrådte også i en mere spøgefuld historie og det
langt ud over dens enemærker.

Herregårdskarle og bønderkarle
Malermester Hans Christensen er født
1889 i Ringsted. Han voksede op et bol
sted i Tybjerg og tjente et par år 1903-05 i
Aversi, inden han kom i malerlære:
Forøvrigt var bønderkarle og herregårds
karle to forskellige ting. En gårdmand tog
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Herregårde II

ikke gerne en herregårdskarl, og en karl,
der var vant til at tjene bønder, tog sjæl
dent plads på herregården. Herregårds
karle havde ikke noget godt ry dengang,
druk og slagsmål var ikke ualmindeligt,
hvorimod mange bønderkarle stod i af
holdsforeninger.
(NEU 11635, skrevet 1955).
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Om at blive herregårdskarl
N. P. Hansen er født 1872 i et fattigt
husmandshjem i Sværdborg sogn i
Sydsjælland. Hans fader døde 39 år
gammel, da beretteren var fem år. To år
senere giftede moderen sig igen, men
hjemmet vedblev at være fattigt. N. P.
Hansen kom ud at tjene om sommeren
som gåsehyrde, senere som tjenestedreng
og karl i hjemsognet. Til maj 1889 ville
han ud at prøve lykken. Han rejste til Kø
benhavn, men arbejdet der var ikke noget
for ham, og han rejste til Fyn:
Ja, så til julen 1890 rejste jeg til Sjælland
igen og var hjemme i julen dels hjemme
og dels hos min ældste broder, men gå
ledig var ikke min lyst. Til nytår rejste jeg
til Næstved for at søge plads. Jeg gik til en
fæstemand og søgte plads. Der var pladser
nok, men på herregårde. Det var ikke min
lyst at tjene på herregårde, men ukendt
som jeg var på Næstvedegnen dengang,
valgte jeg Holmegaard. Det var forpagter
Friis. Han havde et meget dårligt rygte, og
når en mand får et dårligt rygte, får han
også de dårlige tjenere, og forholdene var
ikke de bedste. I løn fra 2. januar og til
november skulle jeg have 150 kroner,
men jeg var kuns der i to måneder og fik
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Holmegård er her fotograferet i al sin hvide
ynde, som den tidligere var i besiddelse af.
Gennem kalken sporer man spændende detaljer i
bindingsværket, og spejlbilledet er det svært at
løsrive sig fra. Men bondekarlen, der af
uvidenhed lod sig fæste til arbejde i avlsgården,
fortrød ifølge beretningen. Hude tog billedet i
1901. Desværre gik han forbi såvel folkestue som
bryggerpige.

Husmænd, karle og piger fotograferet af den
københavnske fotograf Lytken Madsen i en pause
i tærskearbejdet. Fotografiet er sendt til
Nationalmuseet af Erik Kristensen, der oplyser,
at pigen til højre er hans moder. Da hun er født
1872, må billedet vel være fra omkring 1890. De
to pigers påklædning tyder ikke på, at de deltog i
det støvende tærskearbejde. To af karlene har reb
i hånden til at bære halmen bort med. Stedet er
Søholm på Stevns, en gammel herregård, som
siden 1716 har hørt under Gjorslev.
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med meget besvær lov til at rejse i utide.
Jeg kunne ikke finde mig til rette iblandt
de andre tjenere, som var en blanding af
alle mulige mennesker. Der var forpagte
ren og hans kone, 6 husmænd, 8 karle,' 10
svenske piger som malkepiger, 3 kreatur
passere, 1 svinepasser, 1 forvalter, 2 køk
kenpiger, 2 stuepiger. Malkepigerne hav
de deres værelser i mejeribygningen og
karlene deres kammer i staldbygningen.
Der var 3-etages senge med halm til un
derlag, to lagner, som blev skiftet een
gang om måneden, to dårlige dyner. Det
var ikke det, som jeg var vant til. Til
Holmegaard hørte 1100 tønder land ager

jord og 400 tønder land mose, men mosen
benyttedes af glasværket.
(NEU 9879, skrevet 1952).

N. P. Hansen tjente siden videre på bøn
dergårde på hjemegnen. Så giftede han
sig, blev havnearbejder, kom i gang som
vognmand med en enkelt vogn og to heste
i flere år, senere med to vogne, han købte
en grusgrav, fik otte heste, så kom last
vognene, og N. P. Hansen blev en holden
og solid mand. Han havde blandt andet
kørslen for godset Rosenfeldt.
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Tjenestekarls syn
på landvæsenselever
Thorvald Petersen er født 1878 i et hus
mandssted i Snesere sogn i Sydsjælland.
Fra syvårsalderen har han været ude at
tjene. Han har blandt andet tjent på En
gelholm ved Præstø. Han havde for vane
at sige tingene lige ud. Om gårdmændenes børn siger han:
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Havde en bonde flere voksne børn, end
han selv havde brug for i sin bedrift, tog
de plads som almindelige tjenestefolk, dog
så vidt muligt hos deres familie. Karlene
kunne dog også i enkelte tilfælde søge til
herregårdene et års tid enten som almin
deligt tyende eller som landvæsenselever,

hvad der ved 1890-1900 faktisk var ens,
arbejde og drukkenskab samt pigesjov var
det samme, kun navnet var forskelligt.
Fæstetiden hos bønderne var som regel
et år, og tiere skifte blev betragtet som
meget foragtelig og dårlig karakter. Kun
på herregårdene stak vi af, når det passede
os, og når vi kunne lokke vores tilgodeha
vende fra forvalteren. Et godt middel var
det også at tale med forvalteren med
strigltøjet som mellemmand. Var vi de
hårdeste, blev vi omgående smidt ud med
vores tilgodehavende udbetalt, var vi de
svageste, fik vi klø og ingen penge. Det
skete dog sjældent. Herregårdsfolket var
hårde halse.
(NEU 9835, skrevet 1952).

Fra Bangsbo ved Frederikshavn findes et
sjældent fint billede af dagliglivet i avlsgården.
Karle og husmænd kommer hjem fra marken til
middag en sommerdag, men hvem personerne
er, vides intet om. Trods de store kontraster i
belysningen aner man forskellen i holdning
mellem studekøreren og den myndige herre.
Gårdens ejer var på billedets tid den litterært
interesserede politiker Johan Knudsen.

Heiregårdshusmandens søn
Otto Christensen er født 1886:
Først tak for indbydelsen til at fortælle om
livet på vore herregårde. Jeg synes, at jeg
har noget at fortælle. Men De må und
skylde, at skriften ikke er så god, men jeg
har gået i en stråtækt skole på landet. Om
sommeren gik vi kun i skole en dag om
ugen fra otte til middag, og skolemultken
var kun fire øre pr dag, så en hyrdedreng
havde ikke tid til at gå i skole om somme
ren. Jeg var aldrig i skole om sommeren.
Min far arbejdede på Villerup i Vend
syssel, da jeg var barn. Han fik 50 øre om
dagen om vinteren og 85 øre om dagen om
sommeren samt mælk, skummetmælk,
samt kartofler. Vi var tolv søskende. Vor
mad bestod af bart brød og skummet
mælk, kartofler og sovs samt grød. Min
mor døde, da jeg var fem år. Jeg og en
broder blev kørt på Tårs fattiggård, hvor
der var anbragt både kloge og tossede. Da
jeg var syv år, blev jeg liciteret ud til den
lavestbydende. Jeg husker det tydeligt.
Det var til et sognerådsmøde. Vi var to
drenge, og der var mødt en del bønder,
som så på os, og der var en, som var inter
esseret i mig. Du kan få 40 kroner om
året, sagde formanden. Kan jeg ikke få 45,
sagde manden. Jeg synes, han er noget
klein. Manden fik de 45.
Da jeg så blev ældre og måtte klare mig
selv, tog jeg plads på herregårdene. Jeg
har tjent på Fuglsig samt Akselholm og
Børglumkloster, Voergaard og Hvoruptorp og Engholm. Det var i tiden 1902 til
ca 1918 afbrudt af militærtjeneste 1909 og
10 samt fem indkaldelser under første
verdenskrig.
(NEU 20797, skrevet 1965).
Til sidst fortæller Otto Christensen om
kost og arbejdstid. Det er kort, men alli
gevel en hjælp til den, der vil forsøge at

forestille sig, hvad herregården var. I en
senere beretning oplyser Otto Christen
sen, at faderen var født i en gård i Ru
bjerg, men dens ager blev dels skyllet i
havet og dels dækket af sand. Desuden
mistede farfaderen en arm i krigen 1864.
Om sig selv tilføjer han:
Hvorfor jeg valgte herregården som ar
bejdsplads? Jeg havde jo næsten intet valg.
Jeg stod jo på egne ben, da jeg blev kon
firmeret og ingen til at råde mig. Jeg har
altid holdt af at læse. Når klokken blev ti
om aftenen, blev lyset slukket i folkestu
en. Så gik jeg ud i kostalden, tændte en
flagermuslygte, satte mig på en malkestol
og læste en tre-fire timer. Nu kan folk jo
låne penge til at læse for, men det var der
ikke noget, der hed dengang. Jeg har også arbejdet ved baneanlæg ved
Hjørring-Hørbybanen og Sdr. Vrå-Vodskovbanen samt Hjørring-Hirtshalsbanen
og Randers-Silkeborgbanen. Det var den
gang, der var banebørster til. Det er jo nu
et uddødt folkefærd. De fulgtes gerne ad
to og to fra det ene baneanlæg til det an
det. Dengang var der jo flere baner under
arbejde på en gang. Det var et eget slags
folk, dygtige arbejdere med stor kamme
ratskabsfølelse.
Da jeg var 21 år, var jeg på en gård en
mils vej uden for Randers ud ad Grenåvejen. Jeg kørte ind til Randers hver morgen
med mælken. Så var det en lun sommer
morgen. Jeg kom kørende igennem en
landsby, som hed Kristrup, så hører jeg
en, som synger: Solen, den skinner, og
luften, den er varm, madammen bager
æbleskiver i sin vindueskarm. Da jeg så
kommer forbi præstens lade, så sidder der
en af landevejens farende svende med
ryggen mod muren og synger af fuld hals.
Da han ser mig, råber han, om han kunne
komme med til Randers. Han kom så op at
køre. Da vi havde kørt lidt, udspandt der

sig følgende samtale (her oversat til'rigs
sprog): Jeg tykkes, jeg kan høre, du er fra
Vendsyssel. Ja, jeg er fra Nørre Harridslev oppe ved Hjørring. Hvad hed din fa
der? Han hed Jens Nedergaard. Det hed
min også. Det viste sig så, at det var min
ældste broder, som jeg ikke havde set i 16
år.
(NEU 20953, skrevet 1965).
Hvad der blev af broderen fra Randers, ja
han kom til Voergård, da jeg var der, og
fik arbejde. Han blev gift med kokkepi
gen, og de fik hendes hjem ovre på Læsø.
Jeg var ovre at besøge dem. De havde seks
køer og to heste.
Hvad det angår med læseriet, så var
min første læsning Ugens Nyheder. Jeg
var ikke mere end syv a otte år dengang.
Der var mange, som holdt Ugens Nyheder
og ikke andre blade. Jeg fandt flere årgan
ge oppe på loftet og læste, så snart jeg
kunne få tid. Senere lånte jeg bøger af
skolelæreren. Jeg fandt en bog på katede
ret i frikvarteret. Den havde læreren sid
det og kigget i, og så satte jeg mig til at
læse. Så kom læreren ind og spurgte, om
jeg gerne ville læse, og så lånte jeg af
ham, til jeg blev konfirmeret. Det første
jeg læste, var Feltlægens historier. Siden
læste jeg især mange rejsebeskrivelser, og
siden har jeg læst alle kendte forfattere.
Efter konfirmationen lånte jeg bøger,
hvor jeg kunne. Jeg slugte alt. På Børglum
Kloster var der et stort skab med bøger,
som vi kunne læse inde i folkestuen. Det
var landstingsmand Christian Rottbøll,1
som ejede Børglum Kloster dengang. Der
var vel en 15 til 16 karle, men der var ikke
andre end mig, som interesserede sig for
læsning. De andre ville hellere spille kort.
Men der var aldrig nogen, der drillede
mig, fordi jeg læste, men det var måske
nok, fordi jeg havde gode kræfter dengang
og var trænet fra barnsben i at slås, og så
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kunne de også spørge mig om et og andet,
som jeg vidste besked om fra min læsning.
Siden 1918 har jeg lånt bøger på Hjørring
centralbibliotek.
(NEU 21074, skrevet 1965).
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Efter at teksten til dette bind var sendt til
trykkeriet, fik vi et brev fra Otto Chri
stensens sønnesøn, der bad om en kopi af
farfaderens beretninger i NEU. Vi spurgte
da om Otto Christensens videre skæbne,
og sønnen Knud Christensen skrev:

Har modtaget Deres brev angående min
far Otto Christensen, Hjørring, og jeg
skal gerne, så godt jeg kan, prøve at for
tælle om ham. Nu ved jeg ikke, hvad han
har skrevet om, og om han har nævnt de
sociale forhold, under hvilke han voksede
op. Min far var født den 15.1.1886 i meget
fattige kår, hvor faderen, så vidt jeg ved,
var meget forfalden til alkohol. Min far
mor døde i barselseng i 1891 fra en bør
neflok på seks, hvoraf en var yngre end
min far, der på det tidspunkt var fem år.

Fuglsig ved Hjørring har fra middelalderen
ligget på grænsen mellem bondegård og
herregård som flere andre af Vendsyssels
herregårde, uden at den blev indlemmet i et
baroni eller grevskab. Fotografiet er fra omkring
1900 og viser hovedbygningens tre fløje, som er
bygget midt i 1700årene, men gentagne gange
moderniseret. Forholdene på de små herregårde i
Vendsyssel kunne fortjene en nærmere
undersøgelse.

Om min farfar ikke havde evnen eller
manglede viljen til at føre hjemmet vide
re, ved jeg ikke, men børnene blev an
bragt på Tårs fattiggård, hvor de mindste
blev bortliciteret til dem, der ville passe
dem billigst. Der blev ikke set på, om de
egnede sig til det, så min far opnåede al
drig at få et hjem, han kunne holde for
bindelse til. De større søskende har senere
som voksne, når de kom i mit hjem, fortalt,
hvordan de nærmest blev solgt som hyr
dedrenge til gårdmænd, hvor pladsen var
så dårlig, så ingen andre ville have deres
børn der. Min farfar forsøgte heller ikke
senere at komme i forbindelse med sine
børn, selv om jeg mener, han levede, da
jeg var dreng, og blandt andet var stald
karl på en mindre herregård »Over Klit«
vest for Hjørring, hvor han gik under
navnet Jens Nedergård.
Min far tilbragte meget af sin ungdom
ved banearbejde. Det var de år, mange
privatbaner blev anlagt, og ind imellem
som »herregårdsbørste«. Det var folk,
som oftest ikke var ret længe på et sted og
næsten altid kun på herregårdene, men
ingen har vel bedre beskrevet livet på en
herregård end forfatteren Knuth Becker i
»Uroligt forår II«. Jeg har selv oplevet det,
som han beskriver i bogen. Da jeg var
landvæsenselev og forvalter på herregårde
i Jylland og på øerne, var der næsten in
gen forandring sket i løbet af de mange år.
Mærkeligt nok, efter som min far og
hans søskende blev spredt omkring som
børn, fandt de dog sammen som voksne,
og her kunne jeg have lyst til at fortælle
om en tildragelse, min far ofte har fortalt.
Han havde arbejde nede ved Randers, og
en sommermorgen, han kørte mælk ind
til Randers, sad en vagabond i solen og
sang det bedste, han kunne. Da min far så
kom ud for ham, ville han have lov til at
køre med til byen, og da de havde snakket
lidt, udspandt der sig følgende samtale:

Far: Hvor er du fra? Den fremmede:
Jeg er fra Hjørring-egnen. Far: Det er jeg
også, jeg stammer fra Nørre Harridslev.
Den fremmede: Det gør jeg også, hvad
hedder din far? Far: Ham kalder de Jens
Nedergård. Den fremmede: Jamen det er
også m in! På den måde fandt han sin bror
Johannes, som var en halv snes år ældre
end min far. Samme Johannes husker jeg
som en stor senet mand og en enspænder
natur, der i sine unge dage helst ville have
noget arbejde med udgravning - ved vej
udgravning eller dæmningsarbejde, og
hvor han alene med trillebør og skovl
flyttede jord fra tidlig morgen til sen aften
i mange uger, og i den tid nænnede han
næsten ikke at bruge en øre, men når så
arbejdet var forbi, gik det med »sus og
dus«, til hver en krone var brugt. Johan
nes blev senere gift og fik en gård på
Læsø, som han havde til omkring 1950,
og døde som enkemand og barnløs i Fre
derikshavn nogle år senere.
Min mor og far havde i 1916 plads på en
større proprietærgård »Jonstrup« ved
Hjørring, og dette bekendtskab førte til, at
jeg blev født den 11.7. 1917, men de blev
først gift i 1920, og min far blev arbejds
mand i Hjørring, hvor mine tre brødre så
blev født inden for de næste ti år. I min
barndom havde min far arbejde ved hvad
som helst, og det var nok tit det hårdeste
og dårligst betalte dengang, for det var jo
en tid med mange arbejdsløse, og når der
ikke var noget, og det så var på under
støttelse, var den så lille, at den kun lige
kunne holde liv i os, men heldigvis havde
vi en mor, der forstod at få meget ud af
næsten ingen ting. Det var jo ikke blot os,
men hos mange, at det næsten var lige så
naturligt dengang, at man næsten mang
lede alt, som det er naturligt, at man har
alt i dag. Indtil jeg var otte år boede vi fem
mennesker i en eet-værelses lejlighed,
men i løbet af årene skiftede mine for

ældre lejlighed fire gange og da heldigvis
til noget bedre hver gang, ligesom de i
mange år havde en kolonihave, hvor de
havde høns og sommetider en gris at fede
op. Som dreng mindes jeg kommunens
store stenplads, hvor min far sammen
med mange andre om vinteren slog store
kampesten til skærver. Man kaldte det
vist nok for nødhjælpsarbejde, men et ar
bejde far godt kunne lide. I 30erne kom
min far til kommunen ved gade- og vejar
bejde og blev efter nogle år sjakformand
med fast arbejde hele året, som han blev
ved med, til han nåede pensionsalderen.
I 1958 døde min mor, og efter kort tid
kom min far på »De gamles hjem« i Hjør
ring, hvor han tilbragte 18 år og først dø
de i en alder af 90 år, rask og helt ånds
frisk til det sidste. Et var måske karakte
ristisk for ham, at nok kunne han kværu
lere over tiden, som lå frem for, men al
drig over den, som lå bag, og altid lød det,
jeg har det godt, når vi besøgte ham, og
særlig glad var han for sine børnebørn,
hvoraf de fleste har en akademisk uddan
nelse, og da kan jeg ikke lade være med at
tænke på deres tilværelse frem for hans og
det både i ungdom og senere.
(NEU, skrevet 1980).
1. Født 1854 på Børglum Kloster, konservativ poli
tiker, men modstander af Estrups linie.

Fra fattiggården til herregård
Mikkel Christensen er født 1879 på Guld
ager hede i Vrejlev sogn. Samme sted lå
sognets fattiggård, og det prægede skolen
så stærkt, at en trediedel af børnene kom
fra fattiggården. Mikkel Christensen har
derfor et grundlag for at skrive:
Børnene fra fattiggården havde det ikke
let. De måtte for det meste søge til herre
gårdene og derfra videre til fjernere lig
gende herregårde.
(NEU 19634, skrevet 1964).
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Karlen, der ikke kunne falde til
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Lars Peter Larsen er født 1881 på Christi
anshavn, hvor hans moder var malkekone
i brændevinsbrænder Meiers koholderi på
Torvegade, men moderen døde, da Lars
Peter Larsen var ti år gammel. Han kom
så på Johannesstiftelsen i Ryesgade,
hvorfra han efter kort tids ophold blev
sendt til Bornholm for at tjene. Første sted
var hos en smed i Olsker sogn. Det var i
oktober 1892. I smedjen var der også en

forældreløs bornholmsk dreng. I august
1893 besluttede de to drenge at løbe bort.
Det lykkedes imidlertid præsten i Olsker
at komme på talefod med drengene, og så
kom Lars Peter Larsen til at tjene i en gård
i nærheden af Tejn. Der befandt han sig
godt og blev der, til han som 15-årig kom i
tømrerlære. Præsten havde stadig forbin
delse med ham, indtil han 1895 fik et em
bede i København. Efter to års læretid
kunne Lars Peter Larsen ikke udholde ste
det længere, men forlod læren og tog ar-

Lars Peter Larsen har udlånt dette billede
sammen med en beskrivelse, hvori det oplyses,
at karlene på Skullerupholm var en blanding af
svenskere og danskere.

Skullerupholm omtales 1326 som herregård,
men 1748 blev den købt og indlemmet i
grevskabet Ledreborg. Hovedbygningen er
bygget som forpagterbolig 1853. Fotografiet er
fra omkring 1900, da der var mejeri i den ene
sidefløj med det karakteristiske tjærepaptag.

bejde forskellige steder, blandt andet ved
jernbaneanlæg, kom på et snedkerværk
sted, hvor det gik godt, men så opstod der
misforståelser. Dette er en stadig gen
kommende forklaring i Lars Peter Larsens
beretninger1. Fik endelig plads på en gård
i Øster Marie sogn for vinterhalvåret,
indtil gårdens karl kom hjem fra solda
tertjeneste. Da dette skete, rejste Lars
Peter Larsen i året 1900 til København,
hvor hans nærmeste slægtning var en
fætter, som han ikke opsøgte. 20. juni

1900 blev han tjenestekarl i en gård i Ka
strup med gartneribrug. Lars Peter Larsen
svirede om aftenen, og en dag blev han
uvenner med husbond, fordi Lars Peter
Larsen blev kaldt op klokken fire for at
køre på torvet. Resten af sommeren havde
Lars Peter Larsen brolæggerarbejde og et
par kortvarige forsøg i andre pladser. 22.
september 1900 fik Lars Peter Larsen
plads som karl i Ejby. Der var han til 1.
november 1900. Rejste så til Bornholm,
og om vinteren arbejdede han i stenbrudet
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ved Hammeren. 1. maj 1901 blev Lars
Peter Larsen fæstet som karl på Skullerupholm, en avlsgård fra Ledreborg. Det
var en herregård med forpagter og en
besætning af danske og svenske karle. Det
var en broget og stridbar flok, og da tje
nesten udløb, flyttede Lars Peter Larsen
til Eriksholm ikke langt derfra. Der blev
han fæstet for et helt år fra 1. november
1901 til 1. november 1902. Også her var
det en broget forsamling, Lars Peter Lar
sen kom til at tjene i, hentet på køben
havnske fæstekontorer og med svenske og
finske malkepiger. Lars Peter Larsen skri
ver: »Da var det nemt at få pladser ved
skiftedagene 1. maj og 1. november på

fæstekontoret på Gråbrødre Torv. Derfra
kunne vi blodrige ungdom overalt i Dan
mark blive udfæstet. Det var jo spænden
de 1. maj eller november at komme til
København og få brugt sine penge. Så fik
landbruget jo altid en billig karl til 50 kro
ner for vinteren med kost og logi. Køben
havn havde jo sine attraktioner dengang,
værtshuse, bordeller og bondefangere.
Fæstemand Jørgen Jensen i Larsbjørnsstræde 8 havde også stor tiltræk
ning, når pengene var brugt, og vi ønske
de at komme ud på en stor rede. Sådan i
egen opfattelse rangerede vi som herre
gårdssjovere, men kun så længe vi var frie
med penge i lommen. Men herregårds-

Som konkurrence til de forskellige private
fæstem ænd i København oprettede kom m unen
en række arbejdsanvisningskontorer. Billedet
viser kontoret i Guldbergsgade, der ikke ser ud til
at være beregnet på, at herregårdskarle skulle
føle sig velkomne og veltilpasse i omgivelserne.

karle var jo ikke så godt ansete af bønder
karle. Det stod jo på slagsmål.« - Vinteren
1902-03 arbejdede Lars Peter Larsen i
stenbrudet ved Hammeren igen. 16. juni
1903 fik Lars Peter Larsen plads på Ka;
thrinebjerg i Sengeløse. Der var han i
halvanden måned, da karlene forlod går
den i protest mod begrænsning i salg af øl
efter klokken otte om aftenen. Allerede
19. juni 1903 er han fæstet til Louisendal i
Gudum i Himmerland indtil 1. november
1903 som høstkarl. 18. november 1903
plads som kreaturpasser på Herlufsholm
avlsgård, men grundet på »misforståelser
og den unge alder« endte tjenesten 31. ja
nuar 1904. Afsked med en 10 kroner for
halvanden måned og ud af gården på en
time. 2. februar 1904 ansættelse på Virumgård i Kongens Lyngby. Der var han
til 2. april 1904. Så prøvede han igen
Amager, men der var det umuligt at finde
sig tilpas. 8. august 1904 blev han ansat på
Øbjerggård ved Køng. Det varede til 26.
september 1904, idet den svenske stald
mester skældte ud, og det endte med, at
Lars Peter Larsen og flere andre karle
måtte forlade gården.
Så tyede Lars Peter Larsen til Køben
havn, fik arbejde ved kloakanlæg, vejar
bejde og i det hele taget som arbejdsmand.
Han fandt en pige, fik lejlighed, fik barn,
blev gift, og så fandt han en interesse i
spiritisme. Han fandt ind i en kreds, der
godtog ham, og det var åbenbart det, der
skulle til. Tiden som herregårdsbisse var
en fortid, som Lars Peter Larsen som
gammel kunne skrive til Nationalmuseet
om. Her er de ofte meget knappe opteg
nelser stykket sammen i et referat.

1. Han led frygteligt af mindreværdsfølelse, og et
hårdt ord var nok til, at han følte tilværelsen
uudholdelig.

En herregårdsbisses barndom
J. C. Christiansen er født 1873 i en gård i
Karlsgårde ved Hobro. 1 barndomserin
dringerne beretter han om en dreng:
Der var altid nogle drenge, der var inter
esserede i at lave spilopper. Således var
der på min alder en ved navn Jens Peter.
Ham spurgte vi aldrig forgæves: Tør du
gøre dette? for han turde gøre alt, og han
lavede mange ulykker uden nogen som
helst grund. Han tjente et år i en gård her
ved siden af. Tæt ved denne gård lå et
gammelt hus, hvor der boede et par ældre
folk. De havde en brønd bag ved huset,
hvor de hentede deres forbrug af vand.
Den var kun et par alen dyb. Uden om
kring den var der et rækværk ca. en alen
højt, for at smådyr ikke skulle falde deri.
Man tog vandet op med en spand, som var
bunden i enden af et stykke reb. Engang
kom vandet til at smage grimt, og det blev
helt brunt og var tilsidst ikke til at bruge.
Så var der en, der hjalp den gamle mand
med at få brønden tømt og ryddet. Man
mente, at der var falden en kat deri og
druknet. I stedet for lå der et råddent ho
ved af en selvdød kalv, og dette kunne jo
ikke være kommen deri ved egen hjælp.
Jens Peter blev straks mistænkt som ger
ningsmanden, og han prøvede ikke på at
benægte det. Hans husbond havde mistet
en kalv, som Jens Peter havde skåret ho
vedet af og smidt i brønden, og dette var
alene gjort for at lave en skarnstreg. Han
havde ingen mellemværende med de
gamle, for de gjorde ikke en kat fortræd,
og han indrømmede, at de gamle aldrig
havde sagt et ondt ord til ham, og han var
ikke i dette tilfælde bleven spurgt: Tør du
gøre det? Det var, som han havde en trang
i sig til at lave ulykker, og han satte en
stor ære i, at han turde lave noget, som
ingen andre turde gøre. Han stod ikke
godt anskreven ved de andre skolebørn,

for alle måtte tid efter anden mærke hans
umotiverede skarnsstreger. Jeg og en an
den dreng havde i fællesskab udarbejdet
en plan, hvorefter vi mente at kunne spille
ham et puds, for det syntes vi, at han hav
de fortjent. En dag bestemte vi så, at når
vi fik fri for skolen, så skulle eksperimen
tet forsøges. Vi fulgte så med ham, da vi
gik fra skolen, og da vi kom uden for by
en, satte vi os på vejkanten og snakkede.
Jeg sagde så til min kammerat, som hed
Kresten: Har du hørt, om der er bleven
flere syge i de sidste dage? Kresten: Ja, der
bliver mange syge hver eneste dag, Mon
strup skole har været lukket i flere dage,
og Valsgaard skole blev lukket i går, og
det varer naturligvis ikke mange dage, før
turen kommer til os her i Kielstrup. Jens
Peter: Hvad er det for en sygdom? Kre
sten: Ja, det er en hel ny sygdom, som
kaldes sommersygen, og det er en skræk
kelig pinagtig sygdom, og ingen læge kan
kurere dem, der bliver syge, de må ligge
og pines, indtil den går over af sig selv, og
det kan vare længe, inden dette skeer.
Kresten seer på mig og siger: Vi to må
være glade for, at vi ikke kan få den, og
jeg indrømmede, at det var et stort held
for os. Jens Peter: I kan vel få den lige så
vel som andre. Jeg sagde så: Nej, det kan
vi ikke, for vi har begge to brugt et hjemmeråd, som er kommen fra den kloge ko
ne i Vindblæs. Der er nogle der tror, at det
ikke kan hjælpe, men endnu er ingen af
dem, der har brugt det, bleven syge, og
dem der får den, kan godt blive så syge, at
de dør, men de fleste bliver dog raske
igen, selv om det varer længe. Jens Peter:
Hvad er det for et råd, som 1 har brugt?
Jeg sagde så: Nej, det vil vi ikke sige, for
så griner du nok af os. Jens Peter: Nej, det
skal jeg love Jer for, at jeg ikke gør, sig det
så! Ja, hver af os har ædt to gåselorte, og
det er let gjort, for de smager ingenting
af, og så er man sikker på, at man ikke får
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denne pinagtige sygdom. Jens Peter: Det
tror jeg også, jeg vil gøre. Ja, det skulle
du, men så må vi hellere hjælpe dig, for
det er ikke alle gåselorte, der duer, de skal
omtrent være helt hvide, de grønne duer
ikke. Vi fandt så et par store, omtrent
hvide lorte og gav Jens Peter dem, idet vi
sagde, at de var helt rigtige, og når han
ikke tyggede ret meget på dem, så smagte
de ingenting af. Den første gik i ham som
varmt brød, men han var knap kommen
til midten af den næste, før han smed re
sten og sagde: A vel no et ha mier o de
skidt, enten a så løver hejer a dør, og så

spyttede han uafladeligt en tid og stak så
af hjem, men den næste dag vi kom i sko
le, vidste alle, hvad der var sket, og i lang
tid blev han drillet dermed og måtte høre
mange skoser.
(NEU 17351, skrevet 1962).
Hvordan det gik den før omtalte Jens
Peter, ved jeg ikke ret meget om. Knap
efter at han var konfirmeret, rejste han
her fra egnen. Mange år derefter blev der
fortalt mig, at han levede hele sit liv som
herregårdsbisse, og som sådan døde han
kun godt 30 år gammel.
(NEU 17552, skrevet 1962).

Visborggård har en gammel og bekendt
hovedbygning nær Mariager fjord. Den skarpe
iagttager Christian Aksel Jensen fra
Nationalmuseets anden afdeling tog 1913 dette
billede af avlsgården.

Interessemodsætning
mellem husmænd og karle
Husmænd og herregårdskarle arbejdede
sammen. I det foregående er der givet
eksempler på, at husmændene inviterede
karlene med hjem, og de trakterede dem
godt, når de kom med heste om søndagen
til husmandens brug. Man får indtryk af,
at de to parter stod hinanden så nær i
miljø og havde de samme interesser, såle
des at de var på talefod. At der kunne
opstå tilfælde af interessemodsætninger,
giver Marius Nielsen et eksempel på. Ste
det er Skørringe på Falster, hvor berette
ren var landvæsenselev 1904 til 1905.
Selv om det hele almindeligvis foregik i
gemytlighed, skete det, at der kunne opstå
skærmydsler eller slagsmål, men det var
yderst sjældent. Det skete en dag, da vi
skulle hen og binde en havremark op på 80
tønder land, der lå afmejet. Vi var ialt 66
mennesker, deraf et antal piger. Forholdet
var det, at husmændene, der var i stort
overtal i forhold til elever og karle, havde
en slags akkord i høsten. De fik en vis
sum, hvad enten høsten varede kort eller
længe. De havde derfor en udpræget in
teresse i, at høsten blev tilendebragt så
hurtigt som muligt. Alle husmændene
med en af de kraftigste og dygtigste i
spidsen gik foran, og vi andre skulle så
følge med. Da vi spiste frokost, var der en
af karlene, en lille undersætsig, men
sværlemmet fyr, der gjorde opmærksom
på det urimelige tempo, hvis formål var at
udnytte andres arbejdskraft til fordel for
husmændene. Det udartede til skænderi.
Manden, der gik foran i arbejdet, nærmede
sig karlen i stor ophidselse, og det var
øjensynlig hans hensigt at underbygge
ordene med mere slående argumenter.
Men han tog åbenbart fejl af modstande
ren, for denne strakte ham øjeblikkeligt til

jorden med et velrettet næveslag. Der op
stod uro i klyngen. Da manden atter kom
på benene, viste det sig, at han havde fået
flækket det ene øjebryn, og blodet flød
ned over ansigtet. Da han fik øje på mod
standeren, ville han atter angribe denne,
der satte i hurtigt løb ud af klyngen - ikke
fordi han var bange for modstanderen,
men fordi han var klar over, at det var et
uheldigt sted at stå så at sige alene midt
iblandt en snes husmænd. Da han var
kommen lidt uden for klyngen, standsede
han og gjorde omkring. Til modstande
ren, der så at sige var lige i hælene på
ham, sagde han: Kom endelig ikke for
nær til mig, for så slår jeg dig ned igen,
vær sikker på det. Manden efterkom ad
varslen og standsede op. Der opstod en
diskussion, hvori manden beskyldte kar
len for at have slået med en eller anden
genstand, hvilket karlen bestemt nægte
de. Begge nærmede sig nu klyngen, hvor
diskussionen fortsatte. Nej, jeg har ikke
slået med noget, fortsatte karlen, hvor
skulle jeg have fået det fra, jeg var des
uden ganske uforberedt på overfaldet. Det
behøvedes heller ikke, for jeg kan med
lethed slå en hvilken som helst af jer ned
med min bare næve. Hvis nogen er i tvivl
herom, så træd bare frem. Jeg taler af er
faring, det er nemlig ikke første gang, at
nogen har forsøgt at tæve mig. En af
husmændene forsøgte at blande sig i stri
den, men overforvalter Andersen sagde på
sin egen stilfærdige måde: Jeg synes nu,
at De skulle passe Dem selv, Ole. Ander
sen var en mand af få ord, men de havde
altid god virkning.
På gården var der et stort kornmagasin.
Det benyttedes om efteråret, når der
skulle være høstgilde. Her var god plads
og et udmærket dansegulv. Og folk var
der nok af - ikke mindst kvindfolk, der
her var i flertal i modsætning til de fleste
andre gårde, hvor der i reglen var mangel

på kvindfolk, når der skulle festes og
danses. Godsejeren og fruen var også til
stede. Det morede mig, da musikken spil
lede op til dans, at se, hvorledes en af
»børsterne« frimodigt gik over og bød
godsejerfruen op og drejede hende »links
om« i en fejende polka. Det var forøvrigt
den samme karl, der slog husmanden i
jorden under høstarbejdet. Han slog en
proper næve, men var lige så god til at
danse. Når jeg har kaldt ham en »børste«,
så er det ingenlunde i nedsættende betyd
ning, men således blev de karle, der næ
sten udelukkende arbejdede på herregår
de, kaldt. Mange af dem var i besiddelse af
gode menneskelige egenskaber, men hav
de i reglen én eller anden brist i karakte
ren. Der fandtes både herregårdsbørster,
jernbanebørster og landevejsbørster. De
to førstnævnte kategorier ernærede sig i
reglen altid ved hæderligt arbejde, hvilket
sjældent var tilfældet med sidstnævnte.
(NEU 12237, skrevet 1955).
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Herregårdsarbejdere fra Sverige og Polen
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Roesukkerfabrikken Lolland som den blev
præsenteret i Illustreret Tidende 15. december
1872, da grundstenen var nedlagt fire dage
tidligere. Sukkerroerne var et nyt fænomen i
dansk landbrug, og det stillede sommer og
efterår store krav til mængden af arbejdskraft,
som man ikke havde mulighed for at beskæftige
om vinteren.

Folkeholdet på herregården Fuglsang ved
Guldborgsund på Lolland engang i 1890erne
formentlig i en pause i høstarbejdet. De tre
kvinder til højre i første række har
høsthovedtøjer på.

Til dans hos svenskerpigeme
Herom fortæller Marius Nielsen, der
1904 og 1905 var landvæsenselev på
Skørringe på Falster med overforvalter
Andersen som chef:
Svenskerne var faktisk i overtal - navnlig
for pigernes vedkommende - men der
herskede god forståelse. Et yndet udtryk
herfor var betegnelsen: Det svenske rak
og det danske pak er noget godt rakker
pak. Når en eller anden havde fødselsdag,
og det skete jo ikke så sjældent, blev den
fejret på tilbørlig vis. Så måtte vedkom

mende op med nogle flasker sperikum, og
pigerne sørgede for kaffe og det øvrige
nødvendige. Og så måtte enhver efter ev
ne bidrage til underholdningen enten med
tale eller sang, en lille god historie eller
oplevelse. Der var navnlig to, der havde
medfødt skuespillertalent, og når de
fremførte »Fruen fra Køge«, der var en
blanding af tale og sang for to stemmer,
ja, så kendte jublen ingen grænser. Og der
blev sunget masser af viser - både svenske
og danske - hvis tekst og melodi kaldte
bifaldet frem. Og endelig dansede vi med
liv og sjæl - Ridder Rap, Ridder Ro - vi
har vandret så viden på jord. Jo, det var en
skøn tid. - Men der er ingen roser uden
torne. Ulykken var, at der var flere piger
end mandfolk, hvorved enkelte af pigerne
nødvendigvis blev overkomplette og der
ved følte sig såret eller tilsidesat iblandet
lidt misundelse, og de klagede til Ander
sen over manglende nattero. En dag tog
Andersen mig til side og sagde, idet han
pegede over mod huset, hvor pigerne bo
ede: Derovre må I ikke så gerne være
længere end til klokken ti om aftenen, for
der er jo enkelte imellem, der ønsker nat
tero. Dette forstod jeg så godt og lovede at
lade meddelelsen gå videre.
(NEU 12371, skrevet 1956).
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Om sukkerroer og polakker
Landvæsenskandidat Marius Nielsen
fortæller fra året 1906. Hans interesse for
polakkerne skyldes sikkert, at han selv
var inspektør på storgodser i Ruslands del
af Polen og Litauen i årene fra 1912 til
1917:
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Kort efter at jeg rejste fra Holckenhavn,
skulle jeg møde til session, hvilket gjorde
den nærmeste fremtid lidt usikker med
hensyn til at tage fast plads for en længere
periode. Andersen fra Skørringe havde i
mellemtiden overtaget pladsen som in
spektør på Rudbjerggård, og da jeg havde
lyst til at se hans nye domæne, skrev jeg,
om han ville have mig på ubestemt tid.
Han skrev: Kom bare. Rudbjerggård lig
ger ca en en kvart mil fra Nakskov. Den
ejedes af en greve Ludvig Reventlow. Der
fandtes ikke noget egentligt slot, men en
stor anselig hovedbygning med årstallet
1606. Da Andersen forlod Skørringe,
fulgte et ikke ringe antal af folkene med
ham, så jeg følte det næsten, som jeg kom
hjem igen efter en længere udflugt. Ved
indgangen til elevværelserne fandtes en
stor trykt plakat, hvorpå der stod: Til
snavset fodtøj og cykler. Plads til enhver
ting, hver ting på sin plads. Det var An
dersens hånd og ånd, der virkede. Der var
henved tusind tønder land til Rudbjerg
gård. Det er ikke den største gård i areal,
som jeg har været på, men det er langt
den største med hensyn til heste og folkeantal. Grunden hertil var det store areal af
sukkerroer (210 tønder land), der dyrke
des. Sukkerroer kræver stor arbejdskraft
både af heste og mennesker. Der var såle
des 23 par arbejdsheste, ca 25 husmænd
og håndværkere, 6-7 landvæsenselever,
7-8 karle og 70 polakker (62 piger, 8 kar
le). Desuden det menneskemateriale, der
skal til for at passe ca 400 stykker horn
kvæg. De gifte husmænd fik 1 krone og 75

øre om dagen eller 10 kroner og 50 øre om
ugen foruden fri bolig. Polakkerne kom i
første halvdel af marts måned og blev til
først i december. De var således her i
landet i ni måneder og kuns tre måneder
hjemme i Polen. De fik i reglen en meget
dårlig behandling både fysisk og økono
misk, boede ofte i usle faldefærdige røn
ner og fik i det hele taget en kynisk og
hensynsløs behandling. Men de må have
haft det dårligere i Polen, og man kunne
blive syg om hjertet ved tanken herom.
De, der kom til Rudbjerggård, var sådan
set heldige. Andersen stod som en sikker
garant for, at de ville blive behandlet or
dentligt. Polakkasernen, der lå blandt de
øvrige af gårdens avlsbygninger, var en
stor forholdsvis ny toetages bygning. Få
dage før polakkerne skulle komme, blev
bygningen grundigt rengjort. Væggene
kalket, vinduerne pudset og gulvene
skrubbet og skuret. Dagen eller natten, da
polakkerne kom, husker jeg tydeligt. De
skulle komme med toget til Nakskov ved
godt 12-tiden om natten. Det var i marts
måned og bittert koldt. Vi var tre eller var
det fire store vogne, der skulle hente dem.
Forhutlede og forfrosne efter den lange
rejse krøb de op i vognene, og den over en
mil lange køretur i åbne vogne begyndte.
Det var ingen lysttur. Andersen havde i
mellemtiden sørget for, at der blev fyret
op i alle kakkelovnene, og da vi ankom,
var der lunt og varmt overalt i kasernen.
Straks efter kom fru Andersen og en af
pigerne bærende med en mejerispand fuld
af skoldhed kaffe, og nu fik de både spise
og drikke. Det var en rørende oplevelse at
se de stakkels menneskers glade, tilfredse
ansigter. Vi forstod ikke ret meget af,
hvad de sagde, men det behøvedes heller
ikke, deres ansigter talte et sprog, man
ikke kunne tage fejl af. Jeg følte mig stolt
på Andersens vegne i dette øjeblik, og
havde det ikke været for skams skyld,

havde jeg omfavnet ham og sagt: Hvor er
du en god mand, Andersen. Kun de fær
reste tog det mindste hensyn til polakker
ne. Det var jo i sukkerroerne, at polakker
ne væsentligt var beskæftiget, i forsom
meren med udtyndingen og om efteråret
med optagningen. I mellemtiden var der
et lille pusterum, hvad roearbejdet angik.
Men polakkerne udførte også andet arbej
de, navnlig i høsten. Jeg mindes engang,
at vi kørte korn hjem med 21 vogne. Tre
af vognene kørte kornet direkte til tær
skeværket, hvor det blev tærsket. De 18
vogne kørte kornet i lade. Seks vogne
læssede samtidig i marken. Andre seks
læssede af i laden, og de seks kørte tom
imellem frem og tilbage. Her var brug for
mange mennesker, navnlig til at tage mod
kornet i laden. Men også ved tærskevær
ket krævedes folk til at tage imod korn,
halm og avner. Her var det rart at have 70
polakker at disponere over. Der skulle or
ganisationstalent til at få et så indviklet
maskineri til at fungere tilfredsstillende.
Der var fem mand til at løse opgaven. Der
var først og fremmest inspektør Ander
sen, der havde alle trådene i sin hånd.
Dernæst forvalter Christoffersen, der
satte alle folkene i arbejde. Det var en for
nøjelse at se den mand sætte folk i arbejde
eller uddele ordrer. Han kunne sin lektie
på fingrene. Hestene stod i to lange ræk
ker, og hvert spand havde sit nummer. De
lige numre på den ene side og de ulige
numre på den modsatte. Når vi om mor
genen var færdige med at strigle hestene
den traditionelle halve time, stillede hver
mand sig op bag ved sine heste afventende
sine ordrer. Først når underforvalteren,
der skulle passe tiden, havde ringet med
klokken, trådte forvalteren i funktion.
Med beundringsværdig hurtighed og
præcision havde han på et øjeblik uddelt
sine ordrer til alle 23 spand. Derefter råbte
han med høj røst: Vi spænder for! Nu

Et hold polske piger med en kontaktmand, en
auf seher, i spidsen. Fra 1874 begyndte
sukkerroeavlerne og fabrikkerne at hverve polsk
arbejdskraft, således som det var almindeligt i
Tyskland. Både godsejere og bønder lejede polske
arbejdere, fortrinsvis kvinder. 11911 var der om
sommeren 10320 polske sæsonarbejdere i
Danmark, heraf 1232 i Jylland og 9088 på øerne,
og heraf igen 4609 alene på Lolland, hvor
sukkerroeavlen, spillede størst rolle.
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Herregårde II

kom der liv over feltet. Enhver søgte så
hurtigt som muligt at få lagt selerne på
hestene og rykkede dem baglæns ned på
staldgangen på deres bestemte plads i
rækken. Derefter sprang enhver op på den
nærmer hest, hvorefter alle red i num
merorden ud af stalden. Derefter skulle
forvalteren til at sætte alle husmændene i
arbejde. Underforvalteren fulgte med fol
kene i marken for at passe tiden og even
tuelt være behjælpelig med indstilling af
redskaber og maskiner. Endelig var der de
to tyske aufsehere eller forvaltere, der ef
ter nærmere ordre ledede det daglige ar
bejde med polakkerne. Sukkerroerne

spillede en afgørende rolle både økono
misk og i arbejdsmæssig henseende. Næ
sten al trafik med roerne foregik på spor.
Der lå faste spor til alle markerne. Fra
disse faste spor blev der lagt løse spor ned
mellem roerækkerne i marken, når roerne
skulle borttransporteres. De blev læsset på
spor-vogne, der blev koblet sammen to og
to og kaldtes en kolonne. Det var, hvad en
kraftig hest kunne trække. Roerne blev
kørt direkte om på Majbølle saftstation,
der lå i umiddelbar nærhed af gården. Her
blev roerne renset, og saften presset af
dem, som derefter i en rørledning løb ud
til Nakskov sukkerfabrik. Roesæsonen
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varede i reglen til hen i december. Roeaffaldet opbevaredes i en een meter dyb og
to meter bred kule, der blev forsvarligt
tildækket, hvorefter affaldet gik i gæring
og skiftede fra en hvid til en smørgul far
ve. Dyrene åd affaldet med begærlighed.
Som allerede nævnt bestod polakkernes
arbejde væsentligt i at passe sukkerroerne
og deltage i høstarbejdet. Men derudover
deltog de i arbejdet med at køre gødning,
både læsse og strø i marken, såvel piger
som karle. Endvidere udførte de under
kyndig ledelse dræningsarbejder. Disse
arbejder udførtes i de første par forårsmå
neder, indtil roerne kom op. Maskinerne
fandt efterhånden større udbredelse. Vi
kunne således i høsten mønstre to selv

bindere og seks mejemaskiner. Mejning
med le fandt kun sted, hvor der var ud
præget lejesæd og endda i begrænset om
fang. Efter høsten blev der holdt høstgil
de, hvor alle folkene blev beværtet med
rigelig og god mad og drikke. Efter spis
ningen holdt inspektør Andersen en lille
kort tale, hvori han takkede alle sine med
arbejdere for god indsats i arbejdet. Han
sluttede sin tale med at sige: Og nu har vi
så vist vort nye herskab, at vi både kan så
og høste. Derefter opfordrede han til at
drikke grevens skål og udbringe et »leve«.
Det skete. Derefter blev der drukket en
skål og udbragt et dundrende »leve« for
inspektøren. Så tog man fat på dansen.
Først fik alle polakkerne balsalen overladt

Rudbjerggårds polakkaserne blev bygget 1894 til
sommerbolig for de indforskrevne polske piger.
Den er fotograferet af Lars Friis den 8.1.1966, da
den blandt andet brugtes som bolig for en ældre
polakfamilie.

Forvalter Victor Biilow Simonsen på Søby
Søgård på Fyn fotograferet den 23. maj 1913
sammen med polske piger, der arbejdede med
kortskaftede hakker. På nutidsmennesker virker
billedet ubehageligt, idet den bøjede stilling
virker underdanig i forhold til den stående
overordnede. Beretningen viser, at det slet ikke
var let for en forvalter at dirigere med pigerne,
der var en fast blok. Den bøjede stilling var deres
speciale. 1 den arbejdede de hurtigere og bedre
end de danske arbejdere.

4’

med eneret et par timer. Derefter fik
danskerne og svenskerne overladt salen.
Dog var det ikke forbudt polakkerne at
deltage i dansen, hvilket mange benyttede
sig af. Folkene deltog med liv og lyst i
dansen ud på de små timer. Jeg mindes en
lille ganske vist uvæsentlig episode, der
trods alt endnu står tydeligt præget i min
bevidsthed. Det var en lille polakpige, der
sad og fulgte dansen med stor interesse.
Alle hendes bevægelser og hele mimik
foregik i takt med dansen. Andersen må
ligeledes have lagt mærke til hende, for
han kom hen til mig og sagde på sin rolige
og stille måde: Åh, ta' og giv den lille pige
derovre en dans, for hun vil jo så gerne
danse. Jeg vil slutte mine erindringer fra

Rudbjerggård med dette smukke minde. I mellemtiden havde jeg været på session
og var blevet taget til soldat og skulle ligge
på Kronborg. Da jeg tog afsked med An
dersen, sagde han: Når De nu bliver fær
dig med soldatervæsenet, kommer De jo
nok ud på gårdene igen. Når De så træffer
unge mennesker, der duer, så send dem
over til mig. Jeg fik også lejlighed til at
sende ham enkelte.
(NEU 12373, skrevet 1956).
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I Orupgårds polakkaserne boede 1966 nogle
ældre polske kvinder. De havde endnu de
kartoffelkasser, som ifølge den kontrakt for
udenlandske sæsonarbejdere, som var
autoriseret af indenrigsministeriet, skulle være
på kasernen. Kartoflerne var en del aflønnen, og
der skulle være en kasse for hver to arbejdere.
Kasserne er til at låse med hængelås.
Lennart Larsen fot. 1966.

Agnes Barnas knæler foran andagtsstedet i sit
værelse i Orupgårds polakkaserne.
Lennart Larsen har taget billedet 1966.

Forpagterens frue om de polske
arbejdere
Cathinka Madsen er født 1887 i Rødby,
hvor hendes fader var købmand. Hun
blev gift 1908. Da havde hendes mand en
gård i Holeby, men 1911 fik han af grev
skabet Knuthenborg Pårupgård i forpagt
ning. Det var en gård på 240 tønder land.
Herfra stammer oplysningerne om de
polske fremmedarbejdere:
For at sikre sig polsk arbejdskraft hen
vendte man sig til »Landsforeningen til
Fremme af Udenlandsk Arbejdskraft«. Så

kom her nogle mænd kaldet aufsehere
herop og fik bestilling på arbejdere. Hver
aufseher havde en eller flere gårde; men
dengang var gårdene større end nu. En
gård ved Nakskov, som hedder Sæbyholm, var dengang på 900 tønder land
(imod nu 3 å 400 tønder land) og fik såle
des 60 arbejdere. Det var hovedsagelig
kvinder kaldet »piger«. Aufseheren satte
pigerne i arbejde og afregnede deres løn
med forvalteren eller forpagteren selv og
ordnede alt for pigerne, alle forhold, der
under godkendelse af kasernen. I 1911 fik
hver pige en krone om dagen foruden frit
hus og have, brænde og ubegrænset
skummetmælk. Kasernen blev hovedsa
gelig opvarmet med et stort polsk komfur,
som var opbygget af store firkantede sten,
og når disse var næsten glødende, kogte
pigerne deres mad herpå. Der var en stor
indfyringslåge, og man brugte hugbrænde
(ris som blev hugget småt). På de store
kaserner fandtes dog enkelte kakkelovne
og en fritstående stor vaskekedel, som der
kunne fyres under, og når pigerne om
morgenen lavede sådan en »gruekedel«
til, fyldte den med kartofler og lagde optænding og brænde til rette, gik aufseherens kone ud om formiddagen og tændte
ild, så kartoflerne var færdigkogte til mid
dag. De levede mest af disse og af noget,
de kaldte nudler, men som de lavede selv,
meget lidt kød eller pålæg. Til deres mel
lemmad, som alle vore folk spiste dengang
klokken halvni til ni, har jeg set dem med
hver et par stykker bart rugbrød med en
skive pølse til. De levede yderst sparsomt;
men for dem drejede det sig kun om at få
så mange penge som muligt samlet sam
men til sæsonens slutning, som de så
kunne tage med hjem. For at koge disse
kartofler afgav hver pige ti øre om dagen
til konen, som tændte ild under dem. Hele
dette arbejdshold kom først i marts måned
gerne til hele Lolland-Falster på een gang.
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For at komme med på disse karavaner
forlangtes der en alder på mindst 16 år, og
det var hovedsagelig unge der kom. Dog
havde vi engang en kvinde på 60 år, men
fuld arbejdsdygtig. Der kunne også være
karle imellem dem. De havde da deres eg
ne soveværelser, men spiste sammen med
pigerne. Når det så var godt vejr, var det
ofte, at de flyttede borde og bænke ud i
det frie og spiste der. De sang, spillede og
dansede ofte. Mange spillede mundharpe
og harmonika meget smukt, mange af
dem er musikalske. Det lød skønt sådan en
varm, klar sommeraften, og de mange
farvestrålende kjoler med megen vidde i så
smukke ud på disse unge kvinder. De var
glade og livlige, som vore egne unge, og
de var rare, når de blev behandlet godt.
Ellers kunne de være stejle og trædige;
men det har vi aldrig mødt med vore. De
var søde og venlige. Kun en gang strejke
de de. Det var under første verdenskrig.
Der var nede ved Warnemunde, hvor pi
gerne skulle over til Gedser, lavet en op
samlingslejr, hvor pigerne måtte opholde
sig, til deres rejseledsagere kom. Derfra
fik vi to piger på Pårupgård, det år havde
vi ni piger og fire karle, og da de er i kirke
første søndag, de er kommen, meddeler
den katolske præst, pastor Klesent, at to af
pigerne på Pårupgård havde været i denne
lejr og levet umoralsk. Dette kunne ikke
tolereres, så de to stakkels piger turde ikke
komme i kirken. En tid efter at de er
kommet, siger jeg til min mand: Jeg tror,
den ene er gravid. Å, det tror jeg ikke,
sagde han, men en dag før høst kom der
bud til mig om straks at cykle hen til ka
sernen, den lå ca 100 alen fra gården, og
da jeg kom, fødte pigen en stor dreng. Nu
fik vi jo travlt med jordemoder og vugge
og børnetøj. Jeg havde selv småbørn den
gang, så det gik; men næste morgen var
alle pigerne flygtet ud i skoven. Så kom
jeg ned og skulle se til moder og barn, og

jeg blev inde i kasernen. Jeg regnede med
deres nysgerrighed, og meget rigtigt, lidt
efter trykkede de næserne mod ruderne
for at se. I nogen retninger var de som
børn. Jeg havde imidlertid vasket barnet
og stod med det på armen. Nu lod jeg,
som om jeg ikke kunne lægge barnet,
imedens vuggen blev redt. Jeg vinkede så
et par ind og ville række dem barnet; men
de rykkede sig kun. Så tog jeg det lille
barn og knugede det ind til mig og kyssede
det, rakte det så hen til den første pige,
hun kyssede det også, og den næste.
Pludselig lo vi alle i vilden sky, mens bar

net gik fra barm til barm, og nu var isen
brudt, og alle flyttede igen ind i kasernen.
Deres moral var som de danske tjeneste
folks, hverken værre eller bedre, tror jeg
da.
I reglementet for polakkerne stod, at de
skulle have hver et sengested med to tæp
per, en pude med betræk og tre lagner.
Nogle år senere blev det lavet om til, at
der skulle en underdyne oven på halmen
og hver en overdyne. Det år havde vi
nogle russerpolakker imellem. De var
mere uciviliserede end galicerne. De hav
de en galicisk forpige, det var altid en, der

Engestoftes lille polakkaserne er fotograferet
17.1.1966 af Lars Friis. 1 huset boede da en enke
efter en aufseher. Disse hververe og
kontaktmænd havde især betydning indtil 1906.

Madskab i Orupgårds polakkaserne fotograferet
1966 af Lennart Larsen. 1følge kontrakten skulle
der på kasernen findes skabe med et aflåseligt rum
til hver arbejder.

havde forstand på arbejdet, og som kunne
lidt dansk. Hun havde kun at gå foran i
arbejdet, ikke med lønninger, det ordnede
min mand, og de fik lønningsposer. Når
de kom om foråret, gjorde de alt muligt
arbejde, rydde op, kalke og hvidte og gøre
rent i lo og lade, indtil såtid. Så hjalp de til
med det; men det, de tjente deres fleste
penge med, var at luge og tynde roer. Det
var altid akkordarbejde; men der måtte
forvalteren eller en af eleverne gå og passe
på dem, for at de ikke skulle hugge for
mange planter væk. Der skal være et vist
antal pr tønder land.

Så hjalp de til i høsten, og senere i ef
teråret tog de roerne op. Dette arbejde
skulle dengang være færdigt omkring
første december. Så fik pigerne at vide af
den afdeling, de hørte under, at den dag
rejste de. Så gik forvalteren ned til kaser
nen for at se, om alt var, som det skulle
være, kasernen gjort ren, gardiner og
sengetøj i orden og nærværende. Det var
det også; men da mine unge piger og jeg
kom derned et par dage efter, så sengene
så mærkelige ud. Da vi så vil tage dyner
ne, er de næsten ikke til at løfte. Hver
dyne var fyldt med kartoffelskræl og ikke
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den mindste lille fjer tilbage, og pigerne
var over alle bjerge. Nå, ulykken var jo
ikke så stor, for vi havde jo ænder og gæs,
det har pigerne vel også tænkt.
Man hørte jo fra en eller anden gård om
natlige orgier med brændevin. Den var jo
billig dengang, omkring århundredskiftet
kostede en liter 32 øre. Så var der slags
mål, også jalousidramaer; men det var
forsvindende i betragtning af alle de po
lakker, her var i landet. Vi havde det ikke
på Pårupgård. Men vi hørte ovre fra
Sjælland fra en større gård, hvor under
forvalteren gik i marken som arbejdsleder.
Han var særlig hård ved dem. En dag rot
tede de sig sammen om ham og fik ham til
at søge tilflugt i en omtrent udtørret mer
gelgrav. Den omringede de, og den ene
pige trak kniv. Det var nu ikke hans liv, de
ville tage, men hans manddom. Ved hans
høje skrig, som dog næsten blev overdø
vet af pigernes kamphyl, kom forpagteren
ridende og udfriede ham; men han kunne
ikke mere være på gården for pigernes had
og hævn, så han måtte rejse.
Festlige stunder havde de på kaserner
ne, når pigerne fik besøg af deres præster.
Pastor Klesent var i Maribo, da vi kom på
Pårupgård i 1911. Han kom da kørende på
motorcykel, dog ikke i motordres, der
imod i lange sorte bukser, lang sort figur
frakke og en sjov sort, stiv hat, dog ikke
som vor bowler, men med stiv smal skyg
ge og rund puld samt noget hvidt stramt
halsbind. Når pigerne vidste om besøget i
forvejen, det var jo altid søndag eller en af
de mange katolske helligdage, så blev min
mand, jeg og børnene inviteret på kaser
nen til kaffe. Jomfruen havde så i forvejen
været der med hjemmebagt kringle og ka
ger, og en masse havde de købt. Der var
pyntet gevaldigt op til sådan et besøg. Et
alter fandtes i ethvert polsk hjem og altså
også på kasernerne. Der var først et kru
cifiks, så var der billeder af alle deres hel

gener. Jeg har endog et sted set en sort
Madonna med et sort Jesusbarn. Der var
blomster af papir, guld- og sølvpapir, le
vende blomster og lys. Loftet var dekore
ret med nogle dimser af sølvpapir lavet
som æggebægere sat op på loftet, nogle
uroer af strå, som hang i en snor og ding
lede, forsølvede havreaks også sat op, så
de dansede for den mindste træk. Gulvet
var hvidskuret, sandstrøet og ofte over
drysset med kulørte blomsterblade. Kaf
febordet var smukt pyntet. Så begyndte
festen. Alle havde jo om formiddagen
været i kirke, så her blev kun sunget; men
evnen stod ikke altid mål med viljen, og da
man øjensynligt kendte det gamle ord, at
hver fugl synger med sit næb, så var det
næsten, så loftet løftede sig. Så passiarede
vi lidt, præsten var hollænder, men talte
polsk, dansk og tysk. Så drak vi kaffe, der
blev sunget, og så var festen forbi. Præ
sten kom så op på gården og spiste til af
ten. Det var en fin, kultiveret og kund
skabsrig mand, så aftenen gik alt for hur
tigt. En ung kapellan, som var i Maribo på
den tid, hed pastor Janssen. Jeg traf ham
nu for tre år siden som 72-årig. Han
skulle da hjem til sit hjemland efter at ha
ve virket her blandt polakkerne siden sin
ungdom. Han græd, da han rejste. Han
græd over alle de gamle polakker, som jo
også har været her, fra de var unge, og
som nu skal høre deres evangelier læst og
talt på dansk og ikke i deres modersmål.
Pastor Janssen var engang som ung præst
kommen i kasernen, for der var to af pi
gerne syge, og jeg kom også uden at vide,
at præsten var der, så jeg sagde frejdigt
goddag, hr. pastor, og ligeså til pigerne.
Ingen svarede mig, så så jeg, at præsten
var pyntet og stod med ryggen til alteret,
så løftede han monstransen i begge hæn
der, og alle pigerne knælede. Om det nu
var det unge asketiske, religiøst begejstre
de ansigt, eller det var følelsen af Guds

nærhed, ved jeg ikke, men pludselig
knælede jeg med. Han messede og tog en
oval lille sølvbakke og gav den nærmeste
pige. Så modtog hun sakramentet, altså
brødet, hun rakte bakken til den næste,
hun igen til den næste og så videre, dog
uden om mig. Så tog han kalken, løftede
den op i begge hænder, velsignede og
drak, så velsignede han hver pige, også
mig ved håndspålæggelse. Derefter sang
de, og vi rejste os op. Præsten gav hånd,
pigerne kyssede på hånd både præsten og
mig, og de kyssede min kjole og mine bare
arme, og så snakkede de. Også præsten
kunne nu tale med mig.
Jeg tror, vi alle følte, at det havde været
en hellig stund. Denne præst skriver til
mig fra Bruxelles, at han har været i Køln
sammen med flere hundrede præster og
deres øverste fra Rom. Lykkeligere kan en
dødelig ikke blive, dersom man er troende
katolik. Det er jeg nu ikke; men jeg for
står ham og er glad, fordi en mand, der
har gjort så meget godt, får en lykkelig
livsaften. Brevet, som jeg omtalte, kom
nu i september 1956. Jeg korresponderer
stadig med ham. Han udtalte forøvrigt,
sådan som en gammelmandsspådom, at
om nogle år vil Danmark igen være ka
tolsk. Dersom det virkelig sker, har po
lakkerne, som gifter sig med danske unge
mænd, deres store andel i det; men derom
senere.
Hilmar Wulff skriver i sin bog »Tilbage
til Livet« en hel del om polakkerne og de
res forhold og om deres tyske og galiciske
aufsehere. Det er ikke skrevet med kær
lighed, ikke engang med venlighed og
flere steder ganske urigtigt, men det er jo
også en roman. Han skriver om at »leve
på polsk«, altså to unge af hver sin nati
onalitet og med hver sin tro flyttede
sammen uden giftermål. Selvfølgelig er
det sket, men yderst sjældent, da de så
ikke blev regnet hverken hos polakker el-

Polske piger på Engestofte på Lolland i
begyndelsen af første verdenskrig.
Krigshandlingerne hindrede en del polske
sæsonarbejdere i at komme hjem.

ler danske, og jeg har aldrig været ude for
eller hørt om det, da polakkernes moral
måske på grund af deres tro (skriftemålet)
eller deres præster var bedre end de dan
skes på herregårdene på den tid. Når en
ung dansk karl giftede sig med en ung
polsk kvinde, ville hun altid forsøge at få
ham over til hendes tro, og hun afgav som
regel det løfte til præsten, at hendes
eventuelle børn skulle opdrages og døbes i
den eneste sande tro. Og sådan blev det
som regel. Hvorimod når en dansk pige
giftede sig med en polsk karl, blev de næ
sten altid viet i en protestantisk kirke, li
gesom deres hjem blev dansk præget, idet

hun prøvede på at få sit hjem på samme
måde som hendes forældres. Ligeså blev
de andres polsk med polske skikke og kir
kegang hver søndag med eller uden hen
des danske mand. Når man en søndag så
alle disse piger komme og skulle i kirke,
var det virkelig et skønt syn, alle i farve
strålende klæder. I begyndelsen, de kom
her, var de i nationaldragter med strålen
de hovedtørklæder i alle farver med
blomstermotiver, hvide langærmede blu
ser, rynker ved hånden og meget vide,
sort fløjlsbul syet med perler og pailletter,
om vinteren foret med hvidt lammeskind,
foran snøret med røde, blå eller gule bånd
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imellem gule messingknapper, flere for
skelligt farvede perlebånd, uldne skørter
med megen vidde, blå eller grønne hjemmevævede og med flere rækker kulørte
bånd forneden på nederdelen og underti
den fire til fem underskørter, hvoraf de to
yderste var hvide med blonder eller fe
stons i flæser og stærkt stivede, så det var
som et sus at høre dem komme. To og to
pludrede de. Deres støvler var bundet
sammen med snørerne og hang over skul
deren. Dem tog de først på, når de nær
mede sig kirken. Jeg har flere gange siddet

i kirken og set dem komme. Lige så stø
jende som de var før, lige så stille og tø
vende kom de ind i deres kirke. Lige inden
for døren, som var vis å vis alteret, nejede
de dybt til jorden, og næsten alle knælede
ned på selve gulvet og lå og bad. Jeg så
engang en gammel, gigtkroget morlille,
tyk og ubekvem komme ind, neje dybt, så
klamrede hun sig til den første bænke
række med begge hænder, til hun lå på
sine gamle knæ på det kolde stenmosaikgulv. Der lå hun i ca tre kvarter og bad sin
rosenkrans, korsede sig og bøjede sig for

De polske kvinder har taget deres fine tøj på, da
de skulle fotograferes foran deres bolig på
Fyrrendal på Sydvestsjælland.

De polske arbejderes hus på Fyrrendal ligner et
almindeligt arbejderhus fra århundredets
begyndelse.

sin Gud. Hun havde sikkert været her i
Danmark siden sin ungdom, og dog var
hendes tro lige brændende. Jeg har også
set en mand, som jeg kendte godt, gøre
det samme, og dog vidste jeg, at han
småstjal hele ugen både før og efter guds
tjenesten og skriftestol; men han var så
dygtig og flink, så vi så igennem fingre
med det. Samme mand er forøvrigt en af de
polske mænd, som købte jord. De begyndte
gerne med et lille sted på ti til femten tøn
der land, og så arbejdede hele familien
næsten fra solopgang til solnedgang, gjor

de alt deres arbejde selv, havde ingen ud
gifter til fremmed hjælp, og i løbet af
nogle år købte de en større gård. Så var
børnene vokset til, og endnu havde de ik
ke arbejdsudgifter, så derved blev de vel
stående mennesker, vel at mærke når de
forstod at drive jord. Sådan en mand kom
til vor søn, da han fik gård, og sagde: Du
Åge ikke snyde jord, du snyde en gang, jord
snyde dig to gang. Det var med hensyn til
gødning. Den første høstdag var særlig fest
lig. Da kom pigerne og pyntede forpagteren,
forvalteren og fruen med lange, brede

bånd i sløjfer i forskellige farver. Min
mand og jeg fik hæftet på højre skulder,
og forvalteren, som var »ung kavalere«,
fik på venstre skulder, de nåede næsten til
jorden, de større børn fik også. Pigerne fik
så en pengegave af min mand. Jeg har på
Sæbyholm i høsten set en lang række af
piger gå og binde korn op efter karlene,
der mejede, eller efter aflægger. Bag alle
disse mennesker kom en dreng med en
vogn med en øltønde på, alle arbejdere fik
gratis øl i høsttiden.
(NEU 12923, skrevet 1956).
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Polakkerne og deres
gudstjeneste
Helt til Vendsyssel kom polakkerne. Fra
Voergård skriver Esther Bentzen, hvor fa
deren var inspektør fra 1898 og forpagter
fra 1915:
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I roetiden fik vi 18 til 20 polakker. De
havde eget hus med seks til otte værelser
foruden et køkken og holdt sig selv ved
kost. De var der i hele roetiden. Nogle

enkelte blev hos os i årevis og fik dansk
statsborgerret. De blev gifte og blev så
husmænd som de danske husmænd.
Første søndag i roesæsonen kom en ka
tolsk præst fra Ålborg og holdt gudstje
neste for polakkerne. De havde store for
beredelser til sådan en dag, lavede et utal
af kulørte papirblomster, som de smykke
de deres stuer med. Et alter blev fremstil
let af et bord med et lagen, lys, madonna
billeder og papirblomster.
(NEU 23865, skrevet 1967).

Friluftsmesse for polske arbejdere ved Sankt
Birgittas kirke i Maribo. Fotograferet af S. A. ].
Lemvigh. Mellem 2000 og 3000 polakker forblev
her i landet.

Svenske og polske piger
og deres arbejdsleder
Fra 1890 var Kristian Jørgensen i tre år
forvalter på Fuglsang på Lolland. På den
ne gård havde man endnu svenske piger
til at hjælpe til med roerne. I hans næste
plads på Korselitse på Falster var man be
gyndt med polske piger i stedet. Fra 1896
til 1899 var Kristian Jørgensen forvalter
på Tårnborg:
På grund af mangel på arbejdskraft havde
man på det tidspunkt begyndt at indføre
svenske piger til roearbejde i sommer
halvåret. De ankom de første dage i maj
måned og måtte så i den første tid - indtil
roearbejdet i slutningen af måneden kun
ne begynde - deltage i alt arbejde både ude
og inde, vask og havearbejde, også spred
ning af gødning til roejorden kunne an
vendes, men især blev de brugt til at
samle sten af markerne. Med et forklæde
eller en sæk på maven gik de så ager op og
ned og samlede de løse sten, der blev
samlet i bunker og senere kørt bort. Roe
arbejdet var et ret strengt, men især et
ensformigt arbejde, fordi pigerne dengang
brugte den korte, kun en lille halv meter
lange roehakke, således at de den ganske
dag gik i krumbøjet stilling med hovedet i
højde med knæene. Da de gerne skulle nå
at luge og hakke 3000 favne = 5640 meter
var der ikke megen tid til at rette ryggen i,
og skete det for tit og længe ad gangen,
blev den allestedsnærværende roeforvalter jo opmærksom og nærmede sig.
Pigerne boede for sig selv og måtte selv
afgøre, i hvor høj grad de ville fremme
renholdelsen og hyggen. Værelserne var
jo kun udstyret med de fornødne senge,
stole og borde. Gårdens karle ville gerne
om aftenen aflægge besøg hos pigerne,
men jeg havde ikke indtryk af, at usæde
lighed var et fremherskende træk. Dels

kendte pigerne deres ansvar, de skulle jo
rejse hjem til familien i det kommende
efterår, dels var deres førerpige af en så
dan natur, at utugt ikke kunne trives med
hendes vidende.
Hovedparten af deres kost var brød,
kogte kartofler og mælk. Det sidste fik de
udleveret på gården efter behov.
På en anden gård (Korselitse) på Østfalster, hvor jeg var i tre år, adskilte ar
bejdsforholdene sig ikke væsentligt fra
den lollandske. Denne gård var også på
600 tønder land, dog var der den væsent
lige forskel, at her bestod arbejdskraften
for størsteparten af landvæsenselever, der
jo var en både mere villig og stabil ar
bejdskraft, idet de forventede efter læreti
den at få et vidnesbyrd, der kunne komme
dem til gode, hvis de senere ville søge for
valterplads. I modsætning til den lol
landske gård havde vi her polske piger.
Efterhånden havde forholdene i Sverige
udviklet sig så gunstigt, at pigerne kunne
bruges der. De polske piger var antaget af
en tysk aufseher - fører - under hvis le
delse de var dagen igennem. Selv deltog
han kun en sjælden gang i arbejdet, kun i
høsten, og når et øjeblikkeligt nap var på
krævet. Også på denne gård fik pigerne
fra gården udleveret de nødvendige kar
tofler og mælk, der ligesom for svensker
ne var hovedparten af ernæringen. Ende
lig på min sidste treårige plads som over
forvalter på en vestsjællandsk gård på
1000 tønder land1kan anføres, at også her
bestod arbejdskraften af elever, karle og
husmænd og i sommerhalvåret tillige af
polske piger, koner med deres mænd, li
geledes under ledelse af en tysk aufseher.
Den første vi havde, var en gift mand, og
da ægteparret i løbet af sommeren fik de
res første barn og skulle have dette til då
ben, bad manden godsejeren og mig om at
stå faddere til barnet, hvad vi begge love
de. En dag noget senere, sagde jeg til

aufseheren, at det var en stor ære, gods
ejeren havde vist ham og hans kone ved at
stå fadder til deres barn. Dette kunne han
dog ikke indrømme, tværtimod mente
han, at det måtte være en ære for gods
ejeren, at de ville betro ham at stå fadder
til barnet - det dyreste, de ejede. Forøv
rigt har jeg fra denne gård en oplevelse
med en senere sommers polske aufseher af
en helt anden karakter. Aufseheren havde
af en eller anden grund følt sig tilsidesat af
mig og kom en søndag eftermiddag op på
mit værelse for at beklage sig, og da jeg
viste mig uvillig til at indrømme nogen
forkert optræden fra min side, blev han
hidsig og trak kniven og foer løs på mig.
Heldigvis var jeg forberedt på, hvad dette
kunne føre til og havde knojernet på næ
ven, som jeg stod med i lommen, og an
grebet blev afværget med et slag lige i sy
net. Aufseheren blev overgivet til politiet
og fik samtidig sin afsked. Der var også på
denne gård en tid, hvor jeg af hensyn til
en enkelt mand fandt det nødvendigt at gå
med en revolver i lommen.
(NEU 20765, skrevet 1965).

1. Tårnborg
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Om at have lært landbrug
i Østpreussen
Væver Th. Kaufmann er født 1877. Hans
slægt kan føres langt tilbage i tiden, og
væveren kunne berette meget derom i en
blanding af mundtlig overlevering og læst
viden. Grøngrøft indgår i denne tradition.
Der fortælles om frikøb af gårde og huse,
om strid angående rettigheder og forplig
telser. Den var oprindelig en avlsgård un
der Søgård, men da greverne på Søgård
var gået fallit, blev Grøngrøft en selv
stændig herregård på 500 hektarer ager
jord foruden skov og mose. Man vidste at
fortælle om ganske særlig gode arbejds
forhold for gårdens daglejere i flere ge
nerationer:
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Den unge Bachmann blev gift med en
datter af en mecklenborgsk godsejer, og
hun var særlig tilhænger af hendes mands
omsorg for arbejdere og tyende på gården.
Da hun kom til Grøngrøft, indførte hun
skikken med juletræ for alle godsets børn
med gaver til både små og store, ligesom
hun bragte fødemidler som julegaver til
egnens gamle og enlige beboere.
Men omkring 1880 indtrådte der atter
en slem europæisk krise, som ramte både
småkårsfolk, bønder og herremænd i
flæng. Bachmann og flere af hans
standsfæller som også mange bønder
spillede fallit. Bachmann ramtes også af
sygdom og døde, inden han skulle forlade
gården. De Tombøl-bønder bar ham til
graven på Felsted kirkegård, så de ikke
glemte, hvad de skyldte hans forgængere
af slægten for godt et sekel siden. I nogle
år sad kreditorerne med gården, og der
skete ikke synderlige ændringer i forhold
til daglejerne, men 1890 solgtes Grøngrøft
til en tysker, som havde lært landbrug i
Østpreussen, og så fik det en ende med det
gode forhold mellem »husbond« og arbej

dere på gården. I stedet for det gamle
stråtækte stuehus på Grøngrøft opførtes
et herskabshus i en stil, som i alt fald ikke
stod i harmoni med egnens byggestil. Alle
de hjemlige daglejere på Grøngrøft rejste
bort på en enkelt familie nær, som holdt
ud et års tid på et af husene, men med ko
og gris med mere var det selvfølgelig slut.
Bag ved gården lod den ny herremand
opføre en toetages bygning i barakstil med
en stue og et køkken til hver familie, og så
hentedes arbejdere fra Østpreussen, for
størstedelen polakker, og det var ikke po
lakker af den bedste slags! Et enkelt slag af
pisk eller stok tog de nye arbejdere imod
uden at kny. Her er vi altså ved kapitlet
om det fremmede tyende og egnsfremme
de arbejdere på en sønderjysk herregård,
som jeg har lovet at skrive lidt om. Den
ny ejer af Grøngrøft hed Siemens, en
mand på ca 30 år. Hans mor boede i Ham
borg og var meget rig, idet hun ejede
gummiplantager i Australien. Den ny
frue på Grøngrøft var ikke helt fremmed
for befolkningen her, idet hun var datter
af en fabrikant i Flensborg, men hun stod
helt fremmed for livet på en herregård,
havde slet ingen forbindelse med tyende
og arbejdere på godset.
Jeg besøgte skolen i Tombøl de første
par år, efter at den ny ejer var kommet til
Grøngrøft, og da børnene fra Grøngrøft
besøgte skolen i Tombøl i henhold til en
gammel aftale fra 1725, fik jeg og de andre
hjemmehørende børn fra Tombøl et godt
kendskab til disse fremmede børn i et an
tal af en snes stykker. De mødte i skolen
uden bøger eller andet materiale og me
get, meget fattigt klædte. Om vinteren
frøs de i de pjalter, de gik i. Læreren op
dagede snart, at disse fremmede børn kun
besøgte skolen meget uregelmæssigt. Of
test drog de omkring i hele Sundeved og
tiggede. Jeg mindes særlig en tolvårs
dreng, som var et helt geni som betler.

Han mødte de første dage i nogle tynde
bomuldsklæder, skønt det var i november.
Men efter at have skulket fra skolen en
uges tid mødte han i et sæt hjemmelavet
vadmelstøj, som var rigeligt stort. Men,
forklarede han mig på sit sprog, der var en
blanding af polsk, tysk og masurisk eller
litauisk, så varmer det bedre. Jeg skulle
føle på tøjet, hvor tykt og solidt det var.
Det er rigtig ulden, sagde han, jeg har fået
det hos en bondekone i Ullerup. Han følte
sig åbenbart, som var han i paradis, og
sådan drev disse fremmede børn omkring
og tiggede føde og klæder, indtil det fik en
brat ende, som sved til herremanden. Vi
havde en gammel lærer på 65 til 70 år, en
god dansk mand, som det var lykkedes at
stå på nogenlunde god fod med de under
ordnede tyske skolemyndigheder, og et
års tid senere opnåede at blive afskediget
med fuld pension, skønt han egentlig al
drig havde fået nogen rigtig uddannelse
som lærer, men han klarede sig godt ved
de selverhvervede kundskaber, han sad
inde med. Efter sin afskedigelse flyttede
han til Flensborg, hvor han blev direktør
for den danske Folkebank der, hvilken han
selv havde været med til at oprette. Han
døde først i en alder af 98 år, og han var
min gode ven helt indtil hans død. Det
varede ikke mange uger, inden førstelærer
M. Nielsen i Tombøl og den ny herre
mand på Grøngrøft røg i totterne på hin
anden, og det blev H. Siemens fra Øst
preussen, som trak det korte strå. En
skønne dag kom herremanden ridende,
bandt hesten ved havelågen og kom uden
at banke på ind i skolestuen med de største
børn, som Nielsen underviste. Herre
manden gik op og ned ad gangen i skole
stuen et par gange, daskede på væggen
med sin ridepisk, mens den gamle dansk
sindede lærer skød brillerne op i panden,
hvorpå han i en hvas tone spurgte gæsten:
Hvem er De, og hvad vil De her? Jeg hu-

1

Polsk kvinde sm ykker efter polsk skik forpagter
Trock med en sløjfe. Det var en ære, som burde
honoreres med en gave. Stedet er Petersgård i det
sydligste Sjælland, og tiden er omkring 1910,
oplyser Poul Dehn fra Langebæk lokalhistoriske
arkiv, der har udlånt billedet. Kornnegene er sat
op i hobe af den type, der kaldes »bornholmske
stakke«. Disse blev fortrinsvis brugt på
herregårdene, hvis korn ofte fik lov at stå ude i
lang tid.

sker ikke helt nøje, hvad herremanden
sagde, men han ønskede i alt fald at få
nogle af de største drenge til at hjælpe ved
arbejdet på herregården. Lærer Nielsen
sagde blot: Her er ingen fæstekontor, og
idet han åbnede døren for den ubudne
gæst, sagde han blot: Heraus. Herreman
den så lidt betuttet ud, men forsvandt. Og
så satte vor gamle lærer sig på sit kateder
og forklarede for os børn følgende: Se, det

var et eksemplar af den østpreussiske jun
kertype. Men jeg skal nu prøve at lære
ham lidt af den danske kultur. Grøngrøft
herregård har ingen skolepenge betalt i en
længere årrække. Ca 1740 skænkede en
enke efter kancelliråd Paulsen på Grøn
grøft et beløb til oprettelse af en skole i
Tombøl. Indtil da havde man haft en så
kaldt <legneskole i Felsted sogn med skole
gang for de større børn i vinterhalvåret.
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Og henvendt til mig personligt sagde læ
reren: Omkring 1760 begyndte din TipTip-Oldefar en skole her i Tombøl i egen
bygning, det var den i 1739 fødte land
måler, skolelærer og regnemester Niels
Jepsen.
Helt klar over skolevæsenets ordning i
de østtyske distrikter dengang blev jeg ik
ke, men de romersk-katolske indbyggere i
disse egne, og det var vel de 90%, deres

børn var ikke underkastet skoletvang,
men de blev undervist af nonner. Og det
var den katolske kirke, som havde tilsy
net. Men her i Sønderjylland gjaldt den
danske skolelov af 1814 helt indtil 1919 og
under hele det tyske styre. Da jeg havde
gransket skoleordningen dengang i 1900
og 1901, forstod jeg lidt af den østpreus
siske herremands opfattelse af skoleun
dervisningen. Han har ment, at her i Søn-

Efter krigen 1918 begyndte hvervningen af
polske roearbejdere igen, men fik ikke større
betydning og ophørte helt 1929. Fotografiet viser
en katolsk pinseprocession ved Maribo kirke
først i 1920erne.

Dette gamle billede fra Gunderslevholm er uden
tekst, men man tager næppe fejl, hvis man
antager, at det er polske piger, der læsser en
vogn med gødning. Det var et tungt arbejde, deri
Danmark regnedes for passende for de stærkeste
mænd. Bag vognen skimtes en mand, der
velsagtens er den husmand, som skal køre læsset
ud på marken, medens forvalteren ser til.
Spredning af gødning på marken har derimod
ofte været kvindearbejde i Danmark. Billedet er
udlånt af godsejer Preben Neergaard.
5

Herregårde II

derjylland gjaldt samme ret som i Østpreussen, men det var ikke tilfældet. Med
de østpreussiske, polske, litauiske og
masuriske arbejdere på Grøngrøft kom
den hjemlige befolkning her i sognet
egentlig slet ikke i berøring. Derimod kom
det ofte til sammenstød mellem sognets
beboere og den tilflyttede herremand.
Denne Siemens stod helt fremmed for
forholdene her, og selv med hjemmety-

skerne kunne han dårligt forliges. Han
havde overtaget ejendommen tidligt i for
året, og den inspektør og forvalterne, som
havde styret gården for kreditorerne helt
siden 1884, var foreløbig blevet på gården.
Først i august måned lagde inspektøren,
en sønderjyde her fra egnen, mærke til, at
godsejeren hver aften omkring ved senge
tid tog bøssen på nakken og gik ud i mar
kerne. Det forekom inspektøren lidt mær-
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keligt, da jagttiden ikke var inde. Han
spurgte da godsejeren, hvad han jagede
efter nu på denne årstid. Godsejeren sva
rede lidt forbavset, at han ikke gik på jagt,
men gik ud i marken for at våge ved kor
net. Nu var det inspektøren, som undrede
sig. Våge ved kornet, udbrød han, hvad
mener herren med det? Jo, forklarede
herremanden, man skulle vel da våge ved
kornet, at bønderne ikke stjal af det, det
var han da vant til fra Østpreussen. Men
nu måtte inspektøren smile og oplyste

herremanden om, at det behøvede man
ikke her til lands. Dog havde inspektøren
lidt svært ved at overtyde herremanden
om, at der fandtes sådanne ærlige bønder
her, at de ikke stjal godsejernes korn på
markerne.
Mens daglejerne alle var folk fra Øst
tyskland, ingen fra russisk Polen som til
eksempel roearbejderne på øerne, så holdt
den ny herremand en del svenske karle og
piger, ikke alle førsteklasses, men ofte lidt
drikfældige. Disse svenske karle og piger

Da der ikke længere kom tilstrækkelig mange
polske gæstearbejdere til at passe sukkerroerne,
kunne der tjenes penge på at være
roeentreprenør. En mand lovede at skaffe en vis
mængde roearbejdere i en bestemt periode, og
han averterede så efter arbejdskraft. Fotografiet
viser en flok danske roearbejdere på Juellinge på
Sjælland 1918 med roeentreprenøren i midten.

giftede sig nærmest alle med indfødte her
fra sognet og omegnen, idet de, når de
havde tjent et års tid eller lidt mere på
herregården, tog arbejde hos bønderne.
For de svenske karles vedkommende kom
de fleste af disse her til egnen som arbej
dere ved de mange småbaneanlæg om
kring 1900. Hvor de polske og østtyske
folk blev af, har jeg ikke fundet ud af. Jeg
husker et eksempel på en familie, jeg hav
de lidt kendskab til, idet konen var svensk
og hed Kristine Petersen. Hun havde efter
sin ankomst her til Sønderjylland et års
tid tjent hos min morbroder, havde senere
fået plads på Grøngrøft, endnu mens går
den styredes af en inspektør for kredito
rerne, havde et par børn med svenske (el
ler eventuelt sønderjyske) karle, og var
endelig bleven gift med en af polakkerne
på Grøngrøft, efter at gården var kommet
i Siemenses eje. Hendes ægtefælle var et
rent subjekt. Det blev efterhånden en stor
familie, som sad i yderste armod. Konen,
som i grunden var en dygtig arbejderske,
kunne ikke holde familien oven vande, da
herskabet på gården ikke støttede eller
brød sig om den ilde stedte kone, så denne
ikke vidste bedre råd end at få børnene
anbragte hos tidligere husbønder og
madmodre, som ynkedes over Kristine, og
det endelige resultat blev faktisk, at Kri
stine ved hendes velynderes hjælp fik hele
den halve snes børn anbragt i gode hjem,
og så vidt jeg har fulgt familien, artede
børnene sig godt, og efter faderen, polak
ken, arvede de ikke andet end navnet, som
også med tiden gik i glemmebogen, da det
for efterkommere drejede sig om pige
børn. Dette blot en enkelt eksempel på,
hvorledes assimileringen af et fremmed
element meget hurtigt og grundigt kunne
foregå.
løvrigt fik godsejer Siemens på Grøn
grøft en svær og meget brat ende, idet
hans moders rigdom en skønne dag fik
5*

ende, da englænderne og australierne be
slaglagde alle godser med plantager, såvidt
de enten tilhørte Tyskland eller deres al
lierede eller stod i fare for at falde i fjendt
lige hænder. Siemens måtte overlade
Grøngrøft gård til sine hjemlige kredito
rer, og hverken hans egne slægtninge el
ler den tyske stat kunne eller ville træde
hjælpende til. En storkøbmand fra Kappel
ved Slesvig overtog Grøngrøft som ufyl
destgjort panthavende.
(NEU 21480, skrevet 1966).

George Nellemann: De polske ind
vandrere på Lolland-Falster, i LollandFalsters historiske samfunds årbog 1967.
George Nellemann: Fremmedarbejder
børn, roepolakkernes efterkommere og
deres skæbne i det danske samfund,
Working Papers, Nationalmuseet 1977.
George Nellemann: Polske landarbej
dere i Danmark og deres efterkommere,
Folkelivsstudier 7, Nationalmuseet 1981.
Fotografierne i dette afsnit er for en
stor del indsamlet i forbindelse med disse
undersøgelser.

De polske sæsonarbejderes
helligdage
Jørgen Jørgensen beretter om Fredsholm
ved Nakskov i tiden 1898 til 1902, hvor
han blandt andet var regnskabsfører:
De polske sæsonarbejdere holdt alminde
ligvis de samme helligdage som os, men
de havde også deres egne katolske hellig
dage, som ifølge kontrakt med arbejdsgi
veren skulle overholdes meget strengt.
Disse var den 25. marts Maria Bebudelse,
den anden torsdag efter pinse Kristi Le
gemsfest, den 29. juni Peter og Paul, den
15. august Maria Optagelse, den 8. sep
tember Maria Fødsel, den 1. november
Allehelgensdag, den 8. december Maria
Undfangelse. Polakkerne var meget flitti
ge kirkegængere, og alle helligdagene og
søndagene fejredes ved kirkegang og sam
vær med bekendte på andre gårde.
(NEU 12571, skrevet 1956).

Nogle af de polske sæsonarbejdere for
blev her i landet. Om disse og deres børn
har George Nellemann foretaget syste
matiske undersøgelser. Resultaterne af
disse er offentliggjort i følgende bøger:
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Høstarbejdere

Om at hente gårdens høstfolk
Den ekstra arbejdskraft, som før meka
niseringen var nødvendig i høsttiden,
kunne skaffes på forskellig vis. Man kun
ne træffe aftale med en entreprenør om et
antal svenskere og senere polakker for
hele sommerperioden. Man kunne sende
bud til købstadens fæstemand, der så
sendte arbejdere ud til gården. Endelig
meldte landevejens vagabonder sig ofte til
nogle dages arbejde. Nogle gårde havde
tradition for, at en egns befolkning kunne
melde sig som høstarbejdere. I ældre tid lå
fiskeriet stille i sommertiden, og fisker
befolkningen tog da arbejde både hos
bønder og på herregårde i høslæt og
kornhøst. Ester Bentzen er født 1900 på
Voergård, hvor hendes fader var inspek
tør fra 1898 til 1915 og forpagter fra 1915
til 1921. Selv var hun frue på herregården
Ellinggård fra 1923 til den blev beslaglagt
af tyskerne i 1944. Hun fortæller, hvorle
des man fik høstfolk på Voergård. Det må
tilføjes, at Voergård samtidig havde
18-20 polakker som sommerarbejdskraft:
Admiral Carl Wrangel skal i 1888 have taget
dette billede af alle folkene på Avnsøgård i
Odsherred. Godsejerfamilien står øverst på
trappen sammen med hovedbygningens
tjenestefolk, og længere nede lejrer høstfolkene
sig med river og mejered. Avnsøgård havde et
tilliggende på omkring 800 tønder land ager og
eng. En del af folkene var husmænd og deres
koner, der ikke til daglig arbejdede på gården,
men som hjalp med i høsten, der før
høstmaskinernes tid krævede megen arbejdskraft.

Folkene på Voergård var overvejende søn
ner og døtre af gårdmænd og husmænd i
sognet. Skiftedagen var 1. november.
Man blev fæstet for et år, og den karl eller
pige, der ikke tjente sit år ud, var sandelig
ikke i godt ry. Man blev på sin hjemegn hvis een tog plads i et andet herred, var
det sensation. Der måtte så afgjort stikke
noget under? Til udlandet var helt, helt
utænkeligt. For høsten hvervede vi høst
arbejdere fra Råbjerg sogn (ved Skagen).
Det var fattige husmænd og gårdmænd
med koner, der hvert år tog til Voergård i
høsten. De blev hentet i Frederikshavn i
store høstvogne med halm i bunden.
»Råbjergerne« blev de kaldt. De var nøj
somme, glade og gemytlige folk, de satte
en egen stemning på gården, når de holdt
deres indtog.
(NEU 23865, skrevet 1967).

Høstpigeme på Stensbæk
Lærer H. R. Christensen har optegnet
efter Senius Juel, der er født 1868 i
Bindslev. Da han blev gift, overtog han
1891 en ejendom i Bindslev med tre tøn
der land til. I de følgende seks år var han
daglejer på herregården Stensbæk. Der
efter var han husmand forskellige andre
steder:
På Stensbæk var der 22 høstkarle og høst
piger. Det var gårdens egne folk og dagle
jere og daglejernes koner. Desuden blev
der fæstet høstpiger for en fast tid af seks

uger. Lønnen for denne tid var 35 kr for
uden kost og logi. En daglejer fik en krone
om dagen på egen kost, dog fik de øl fra
gården. Pigerne kom fra Råbjerg og Ska
gen, og de boede på gården i rullestuen og
i et par følstier i stalden. Alle deltog de i
høstgildet.
(NEU 14961, skrevet 1959).

Bjørums høstfolk
Peter Madsen er født 1878 i et daglejerhus
under Vang nord for Ålborg, og her til
bragte han sine første syv år, og han
vendte senere tilbage:
Jeg har derefter haft forskellige pladser på
Limfjordsegnen, og i 1897 tjente jeg på
Hjermitslevgård. En søn fra Hjermitslevgård, Niels Briiel, købte samme år herre
gården Bjørum i Vadum sogn, og året ef
ter kom jeg til at tjene der. Jeg skal nu i
det følgende fortælle lidt om høstarbejdet
på Bjørum. Gårdens størrelse var ca 500
tønder land, hvoraf størstedelen var god
lermuld. Der var ti spand heste og ca 200
kreaturer, heraf 120 malkekøer. Herr
Briiel var ung og ugift. Han skulle ikke
have en forvalter. Det sagde han, at han
selv kunne være, men han havde en lade
foged, som ledede arbejdet, og som også
deltog i arbejdet ved visse lejligheder. Især
ved høstarbejdet gik han foran med leen.
Folkeholdet bestod til daglig af syv til otte
karle og nogle løse arbejdere og seks gifte
daglejere, som boede i gårdens huse, men
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i høstens tid var der mange flere. Det
kvindelige tyende bestod af en husjomfru,
en kokkepige, en bryggerspige, en stuepi
ge, en hjælpepige og en mejerske. Går
dens mælk blev behandlet på eget mejeri,
men dette blev som andre herregårdsme
jerier nedlagt, og mælken leveret til det
stedlige andelsmejeri.
I årene fra midten af halvfemserne be
gyndte slåmaskinerne at vinde indpas på
egnen, medens høstmaskinerne endnu
kun var kendt af omtale. Men samme år
købte Brtiel en høstmaskine, en såkaldt
aflægger. Den bandt ikke negene, men
lagde dem fra sig, og de skulle så håndbin
des bagefter. Der kom senere flere af disse

maskiner i handelen, men de fik ingen
lang levetid. De viste sig meget lidt hold
bare og upraktiske og blev senere for
trængt af selvbinderen. Aflæggeren blev
meget lidt brugt på Bjørum. Den stod for
det meste ved smeden til reparation, og
kornet blev høstet med le. Vi havde i den
ne tid meget ekstra mandskab. De faste
daglejere havde deres koner med til at
binde op. Kun de koner, som malkede på
gården, kunne af den grund ikke deltage i
høstarbejdet. I Råbjerg sogn sydvest for
Skagen levede i de dage en fattig fisker
befolkning. I høsten tog de unge karle
derfra ud på høstarbejde på Vendsyssels
herregårde. På Bjørum fik vi en halv snes

Så længe vestkystfiskeriet var et kystfiskeri, lå
det stille om sommeren. Navnlig de yngre fiskere
og de ugifte piger tog arbejde i høslæt og
kornhøst. Fra den sydlige halvdel af Vestkysten
søgte ungdommen fra gammel tid især til
Sønderjyllands marskegne. Fotografiet viser til
højre fiskere fra sognene syd for Nissum fjord
(Husby og Sønder Nissum) på høstarbejde på
Estvadgård mellem Struer og Skive. De har deres
egne høstleer med. Gården havde et tilliggende
på 500 tønder land.

Bjørum ligger lige nord for Ålborg. Den hentede
1898 høstfolk fra fiskerbefolkningen i Råbjerg
sogn syd for Skagen. Også den havde et
tilliggende på 500 tønder land.

høstkarle fra Råbjerg. Det var nogle uroli
ge fyre, og det kom tit til slagsmål både
indbyrdes og med andre af gårdens folk.
Gårdens piger var meget interesseret i de
fremmede karle, og det tåltes ikke, især
hvis de i forvejen havde en kæreste på
gården. Jeg ved ikke, om det ligger i kvin
dens natur at søge fremmede forbindelser.
Den dag høsten begyndte, stillede hele
mandskabet op efter endt davre, og lade
fogden parrede dem sammen. De gifte
mænd fik deres koner til at binde op, de
øvrige blev tilfældigt parret sammen. Leerne blev slebet. Nogle havde gjort det i
forvejen, og hele skaren drog ud i marken,
ialt 14 par. Det var rugen, der begyndtes

på. Arbejdstiden var fra seks morgen til
halvotte aften med en halv times pause
formiddag og eftermiddag og halvanden
times middag. Ladefogden gjorde det
første indhug på rugmarken, og efter ham
kom forkarlen og de øvrige af gårdens
karle. Resten kunne selv ordne det, som
de ville. Det kunne ofte knibe en eller an
den at følge med. De måtte slide hårdt og
skynde sig at stryge leen og ikke spilde et
minut. Andre, som måske havde en bedre
le eller mere øvelse, kunne tillade sig at
skjæmte med kvinderne, mens han strøg
leen. Skårene var lange, ofte over en ki
lometer. Der var ca 60 tønder land i en
vang. Det varede gerne tre til fire dage at

høste et stykke. Klokken otte holdtes der
frokostpause. Enhver havde sin madpakke
med og en flaske øl. Ladefogden havde en
flaske brændevin med, og enhver fik en
snaps af en blikstob, som gik på omgang
til alle. Det samme gentog sig om efter
middagen klokken halvf em. Om midda
gen var der i disse dage mange mennesker
ved de lange borde i folkestuen. De gifte
husmænd spiste dog ikke på gården. I
middagspausen skulle leerne slibes, og da
der ikke var slibesten til dem alle, måtte
de skiftes til at slibe, enhver havde sin
opbinder til hjælp. Blev arbejdet afbrudt
af regnvejr, blev det meste af mandskabet
sat til at sætte kornet sammen i hobe. El-
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lers lå det, til det hele var høstet. Når
rugen var høstet, kunne der som regel
også straks begyndes på vårsæden, især
byggen. Når vårsæden skulle høstes, gik
det ikke så regelmæssigt til som ved rug
høsten. Hele styrken kunne ikke sættes
ind her, thi nu begyndte indkørsel af ru
gen. Alle husmænd og løse arbejdere fik
akkord på at høste vårsæd. Det blev det ud
i stykker på et par tønder land til hvert
par, og efterhånden som de var færdige,
fik de et nyt stykke anvist. Gårdens faste
folk kom nu ikke mere til at bruge leen.
Nu var der nok at gøre med at køre korn
ind og forskelligt arbejde. Når indkørsel af
kornet begyndte, spændte forkarlen, an
den og tredie først for, og de fulgtes ad,
dernæst fjerde, femte, sjette og sidst sy
vende, ottende og niende. På den måde
var der altid tre spand i marken og tre i
laden og tre undervejs. Der skulle jo ikke
så lidt mandskab til at køre korn ind, ni
kuske, tre mand i marken og seks i laden
foruden en såkaldt oppasser, der skulle
hjælpe kuskene med at opsamle tabte neg
på loen og løsne rebene. Hvis en var uhel
dig, så en del af læsset skred af eller måske
helt væltede, var han i knibe. Så kom han
jo ud af rækken, og de andre måtte hjælpe
ham på tilbagevejen med at få læsset på i
en fart, men det kostede en flaske bræn
devin.
Når der kørtes korn fra de længst fra
liggende marker, kørtes der i fire hold
med to spand i hvert hold, da der ellers
blev for lang ventetid både i laden og på
marken. Der var ellers ikke megen poesi
over høsten på de store gårde i halvfem
serne. Det er jo også forståeligt, når vi
betænker, at husmænd og løse arbejdere
havde akkord på at høste. Når de var fær
dige, ja så havde de tjent de penge, og
anden interesse havde det jo ikke for dem.
Derimod husker jeg fra min barndom på
bøndergårdene. Når de var færdige med

mejningen, havde opskåren, som det hed,
så stillede de alle oppe ved stuehuset og
strøg leerne, så det gjaldede i gården. Ko
nen, som nu ikke var helt uforberedt, kom
så ud med snaps og æbleskiver, men hvis
ikke det skete, var hendes kålhave stærkt
truet med leen.
I høsten kunne arbejdstiden ikke altid
overholdes især under indkørsel af kornet
i regnperioder, hvor tiden måtte udnyttes
mest muligt, når der var tørvejr. Da blev
der ofte arbejdet til ud på natten. Der var
ikke tale om betaling for overarbejde. På
de store gårde blev det ofte påskønnet med
en ekstra flaske brændevin. Det var jo en
billig erstatning for flere timers arbejde til
hele mandskabet. En pot brændevin ko
stede i disse dage kun 28 øre. Det var ofte
store mængder brændevin, der blev druk
ket på herregårdene. Lørdag aften skulle
der gerne en mand eller to til byen efter
brændevin ofte en halv snes flasker. Så
holdtes der gilde i karlekamrene til langt
ud på natten, eller der blev budt til gilde i
daglejerhusene, hvor ofte gårdens piger
var med. Moralen stod ikke særligt højt
ved disse gilder. Til daglig havde nok hver
sin pige, men ved sådanne lejligheder
gjorde det ikke så nøje, hvem de fik fat på,
enten det var daglejerens kone eller en an
dens pige, og ofte endte det med slagsmål.
Disse karle og piger kom i reglen selv til at
bo i disse daglejerhuse, når de blev gifte,
og de børn, der voksede op der, kunne jo
ikke undgå at blive påvirket af det liv, de
der var vidne til.
(NEU 9616, skrevet 1952).
Om Peder Madsen se videre side 88 og
173.

Høstarbejdeme på Langeland
Christian Hansen er født 1872 og kan
huske herregårdshøsten før mekaniserin
gen. Brolykke ligger på det sydligste Lan
geland. Her var det skik at høste byg og
havre, således at det afhøstede (mejede)
korn lå på stubmarken og tørrede nogle
dage. Strået blev en dag med godt vejr
rullet i neg med en rive. Dette var for
trinsvis arbejde for kvinder og store børn.
Derefter blev negene bundet med halm
bånd, og dette var fortrinsvis mandsar
bejde. Dette er en arbejdsdeling, som er
helt forskellig fra den vestdanske:
Tiden er årene op til 1891, og stedet er
Nordenbro by, Magleby sogn, og gården,
hvor jeg fortrinsvis var beskæftiget til det
oven for nævnte årstal, hed Brolykke, 35
tønder hartkorn, 350 tønder land ager,
150 tønder land eng, 14 heste og 90 køer
foruden ungkvæg. Der var ingen bymæs
sig bebyggelse. Da jeg som otteårig fik
min første koncession på Brolykke til 16
øre i dagløn plus kosten, var det som svi
nedreng, når svinene efter høsten blev
sluppen i agre. Da var gården lidt ud over
det almindelige, idet den var indrettet til
beboelse for stamherren til grevskabet
Langeland grev Christian Ahlefeldt
Laurvig, hvilket førte til, at der var to
husholdninger på gården. Herskabet, som
det hed, havde selvfølgelig hovedbygnin
gen med egne køre- og rideheste, kusk,
der kørte firspand, ridekarl, tjener og den
fornødne kvindelige hushjælp, hvoraf jeg
husker en nurse, der ikke kunne tale
dansk. På avlsgården var der en forvalter
med egen husstand, en kokkepige, en
stuepige, fire malkepiger, en avlskarl,
seks karle, der boede på gården og seks
gifte husmænd, de sidste med egen bopæl.
I høsten var der også nogle håndværkere,
der gjorde høstarbejde for at få deres
mindre jordlod dyrket. Der kom også

Høstfolkene på Søgård på det sydligste
Langeland var alle lokale folk. En del var fiskere i
Bagenkop, ifølge Egon Pryds, der har udlånt
billedet.

høstarbejdere fra Fyn, og vi spurgte som
metider, hvor mange fynboer skal I ha' i
år? Men den største invasion var dog, når
det med mejered skårlagte vårkorn skulle
bindes i neg, for så kom en hel snes af
omegnens kvinder anført af en gammel
avlskarl til dette arbejde, og en tolvårs
dreng, der med en rive var sat til at samle
kornet i neg, havde ikke nødig at gå til
seksualundervisning, for kærligheden i
alle dens afskygninger blev behandlet i
disse samlinger.
(NEU 16841, skrevet 1961).

Herregårdsbisse på prøve
Frode Kajhøj er født 1896 i Låsby sogn,
hvor faderen var murer og husmand.
Sønnen skulle også være murer, men da
faderen døde af tuberkulose, drev mode
ren husmandsstedet videre, og Frode
Kajhøj kom ud at tjene på en gård. Der
var ikke penge til at lære et håndværk.
Han var helt fra barndommen en læse
hest, som moderen måtte gøre opmærk
som på, at der var bal i forsamlingshuset i
aften. Det var ellers almindeligt, at
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mødre ængsteligt formanede deres søn
ner, når de ville til bal. Fra sit hjem havde
beretteren set herregården Kalbygård
brænde, og faderen havde været med til
at mure den op igen. Frode Kajhøj kom ud
at tjene, men han så ingen fremtid i at
være tjenestekarl på landet. Han prøvede
at være med til dræningsarbejde, og han
tog arbejde som hotelkarl. Derefter greb
han chancen til at prøve herregårdslivet.
Da var han 20 år:

I begyndelsen af august 1916 var jeg i
Svendborg. Jeg havde forladt min plads på
en gård i Tyrsted ved Horsens 1. maj
samme år, og siden da havde jeg haft for
skelligt arbejde, sidst havde jeg været ho
telkarl og altmuligmand på Troense Bade
hotel på Tåsinge. Jeg var nu ledig og gik
derfor op på fæstekontoret for at få en ny
plads. Der var mange pladser at vælge
imellem, blandt andet en plads som høst
arbejder på herregården Hvidkilde. Jeg

Bådesgård ligger på det sydvestlige Lolland. På et
billede i Maribo museum fra omkring 1890 ser
man bag folkene på gårdspladsen de dengang
nymodens aflægger høstmaskiner. Disse lagde
kornet i løse bundter, som kvinderne bandt i neg.
Til gården hørte der 294 tønder land ager, hvoraf
antagelig godt halvdelen har været dyrket med
korn.

På Lolland og Falster var det skik, at byg og
havre efter afmejningen fik lov til at ligge
ubundet for at tørre godt. Derefter gik mænd,
kvinder og børn i gang med at samle kornet og
binde det i store neg. Dette arbejde er
fotograferet på Lungholm på Lolland. Man får et
indtryk af, hvor stor en arbejdsstyrke der
arbejdede sammen. Desværre er sådanne
arbejdsbilleder fra før høstens mekanisering
meget sjældne.

havde ikke før arbejdet på en herregård, så
jeg syntes, det kunne være interessant at
prøve det også. Hvidkilde ligger fire kilo
meter nordvest for Svendborg i Egense
sogn. Slottet, hvis nuværende bygninger
er opført 1742, ligger ved Hvidkilde sø,
kun landevejen skiller søen fra slottet. I
1916 ejedes godset af grev Ahlefeldt
Laurvig-Lehn, der på det tidspunkt op
holdt sig i England. Hvidkilde var en me
get stor herregård, den havde et jordtillig-

gende på ca 1200 tønder land. Avlsgården
eller ladegården, som den blev kaldt, lig
ger i nærheden af slottet, den bestod af en
firlænget gård, hvoraf heste- og kostald
vendte henholdsvis mod syd og nord.
Avlsgårdens stuehus, der udgjorde den
ene længe, lå nærmest slottet. Her var der
bolig for forpagteren, over- og underfor
valteren samt de seks landvæsenselever.
Der var tillige pigeværelser og kontorer. I
hestestaldbygningen var der karlekamre,
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kornmagasin o.s.v. I den østre længe var
der lade, hvor blandt andet det store tær
skeværk stod. Længerne med heste- og
kostalde var meget lange, således at
gårdspladsen var uhyre stor, mon det ikke
er landets største gårdsplads? På gårds
pladsen nærmest laden var der mødding,
derefter var der et ca ti meter bredt bælte
med græs, og nærmest stuehuset var der

en stor dam, hvor heste og kreaturer blev
vandet. Foruden de fire store længer var
der fire til fem mindre bygninger, der
husede smedje, snedker- og tømrer
værksteder, reparationsværksteder samt
gårdens eget elektricitetsværk. Et par
hundrede meter bag ved laden var der en
træbarak, hvor de polske piger boede; der
var en snes stykker ialt. Lokummerne var

Dette billede af Hvidkilde på Sydfyn er taget
tidligt forår 1907.1 høstens tid havde gården
taget sig mere idyllisk ud set over søen.

noget af det mærkeligste, jeg havde set.
De bestod af et aflangt skur med halvtag,
altså åbent foran, det var bygget et par
meter over møddingen, således at man
blev sparet for arbejdet med at fjerne la
trinen. Der var en halv snes rum med et
brædt, der var sømmet skråt opefter.
Disse interimistiske »toiletrum« fristede
ikke til noget længere ophold, men det var
vel også formålet med deres indretning.
Da jeg ankom til gården med min seddel
fra fæstekontoret, sagde forvalteren til
mig, at jeg kunne møde uden for hans
kontor dagen efter klokken syv, jeg ville
da blive sat i arbejde. Det var med en be
klemmende følelse, jeg stod på denne
kæmpestore gårdsplads. Jeg havde ganske
vist været på besøg på en herregård på
min hjemegn nogle gange, men den var
langt mindre end Hvidkilde. Jeg vidste, at
her ville jeg ikke komme til at føle mig
hjemme, men jeg kunne jo da gå min vej
når som helst, da jeg skulle have dagløn,
men foreløbig ville jeg da prøve det. Dag
lønnen var seks kroner og kosten, logi
måtte vi selv skaffe os, så jeg lejede et
værelse i Kastanjeallé i Svendborg. Der
var flere end mig, der var sendt ud på
Hvidkilde fra fæstekontoret. Vi var mel
lem 20 og 30, der stillede ved forvalterens
kontor om morgenen klokken syv. Vi fik
vore navne indskrevet i forvalterens pro
tokol og blev derefter overgivet til underforvalteren, der tog os med ud i marken.
Det var en broget flok, der traskede bag
efter forvalteren. Der var en del ledige
havnearbejdere fra Svendborg, nogle en
kelte sømænd, og tre til fire rene vaga
bonder. Da vi kom ud i marken, mødte vi
en halv snes mænd, der var kommet i for
vejen. Der var også nogle havnearbejdere
blandt dem. Der må åbenbart have været
en sløj periode i havnen i Svendborg. Da
forvalteren havde sat os i arbejde og var
gået hjem til gården igen, kom der en stor

kraftig og flot udseende mand hen til mig,
måske fordi jeg var den mindste i flokken.
Han sagde: Ja, du kender vel skikken her
på pladsen? Jeg måtte indrømme, at det
gjorde jeg ikke, eftersom jeg lige var
mødt. Det er skik her, at når der kommer
en ny mand, så giver han en flaske bræn
devin, eller også får han et lag tærsk. Jeg
kiggede lidt på manden og valgte så den
første udvej. Han fik de 33 øre, en halv
flaske snaps kostede, og der blev straks
sendt en mand til købmanden efter snap
sen. Det viste sig, at den store mand var
havnearbejder og hed Oskar. Han var en
slags fører for flokken formedelst sine
vældige kræfter, som han engang imellem
gav os en prøve på. Fra den dag tog han
mig under sin beskyttelse, hvad jeg ikke
var ked af.
På Hvidkilde var der 60 arbejdsheste,
foruden fem til seks rideheste, der skulle
stå til rådighed for herskabet, når de en
sjælden gang opholdt sig på slottet. Jeg
forsøgte at få oplyst, hvor mange køer,
der var på gården, men det var der ingen,
der vidste, men der var i alt fald over 200.
Af fast mandskab var der en ladefoged, en
forkarl, ti til tolv faste karle, en halv snes
faste husmænd, fem til seks landvæsens
elever, en smed, en snedker og en tømrer.
De polske piger arbejdede i roerne, men
når dette arbejde var færdigt, hjalp de til
med høsten. De lavede selv deres mad i
barakken, hvor de boede. I stuehuset var
der spisestue for forvaltere, ladefoged og
landvæsenseleverne, folkestue for det fa
ste mandskab og et stort rum for løsarbej
derne.
Møblementet i dette rum bestod kun af
to lange borde med tilhørende bænke. Ved
hver plads ved bordet var der en skuffe,
hvor vi opbevarede vore spisegrejer ske,
kniv og gaffel. Dette blev aldrig vasket. Vi
tørrede det af med en klud, når vi havde
spist. Denne klud blev også opbevaret i

skuffen, og vi måtte selv sørge for, at den
blev skiftet. Maden var meget tarvelig.
Om morgenen fik vi en tynd kaffe med to
skiver rugbrød med margarine. Ved hver
plads lå der en madpakke, som vi som re
gel spiste i fri luft. Den bestod af fire ski
ver rugbrød med tyndt pålæg, den var
nøjagtig ens hver dag. Middagsmaden,
som vi spiste klokken seks, bestod oftest af
grød, grønkålsuppe eller hvidkålssuppe
med fedt, slimet flæsk, ikke nogen særlig
tiltalende ret i sommervarmen. Der var
meget lidt variation af middagsmaden.
Hver morgen, når vi drak kaffe, kom der
en bager kørende og holdt uden for spise
stuerne. Han solgte masser af wienerbrød,
også de faste karle og landvæsenseleverne
købte brød hos ham. Frokosten, som vi
ofte spiste i marken, blev for langt de fle
stes vedkommende skyllet ned med bræn
devin. Vi fik hjemmebrygget øl til maden,
og når vi ellers var tørstige, men det var af
en sådan kvalitet, at vi kun drak det, når
vi var meget tørstige. Når vi arbejdede ude
i de yderste marker, blev vi kørt derud i
store fladvogne, da det tog alt for lang tid
at gå de ca to kilometer derud. En dreng
fulgte med øltønden, der lå på en tohjulet
vogn trukket af en islænder. Det var en
aftale, at vi skulle have alt det øl, vi kunne
drikke. En dag var der en af løsarbejderne,
der havde listet drengen bort fra øltønden,
medens en anden tog tappen af, så alt øllet
løb ud. De sagde til under forvalteren, at vi
ikke kunne arbejde for tørst, for tønden
var tom. Drengen blev skyndsomst sendt
hjem efter en ny tønde, men vi fik et hvil
på en lille times tid. Forvalteren var mag
tesløs over for disse tricks, der blev genta
get i forskellige variationer. En dag var
der en halv snes mand, der påstod, at de
havde fået fordærvet pålæg på maden, så
de havde fået ondt i maven. De sad på hug
et lille stykke inde i skoven hele eftermid
dagen. Hvis forvalteren havde kigget ind
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til dem, ville han have set, at de var travlt
optaget med at spille kort. Det undrede
mig, at der ikke blev holdt mere justits,
dels var tempoet meget lavt, og dels var
der ikke så få, der havde en sjælden evne
til at unddrage sig arbejdet. Men under
forvalteren kunne naturligvis ikke holde
styr på så stor en arbejdsstyrke, tilmed da
vi arbejdede forskellige steder på de ud
strakte marker. Ladefogden var ganske
vist med en gang imellem som arbejdsle

der, men ham havde man endnu mindre
respekt for end under forvalteren. Jeg er
sikker på, at der ikke blev lavet halvdelen
af det arbejde, en karl på en almindelig
gård måtte lave, men det gjaldt nu kun for
løsarbejdernes vedkommende. De faste
karle, husmændene og landvæsenselever
ne udførte et normalt arbejde, men de
kørte jo også hestene. Jeg havde hørt, at
man på herregårdene ikke brugte at »hø
ste for«, altså at høste et skår med le rundt

Hvidkilde ligger ved landevejen mellem
Svendborg og Fåborg, så tæt ved Svendborg, at
høstarbejdere kunne bo i købstaden. Fotografiet
er fra 1907.

Tidligt forår i Hvidkilde avlsgård med påskelam
og nyopstablet brænde.

om marken, inden selvbinderen begyndte,
men dette var ikke rigtigt. På Hvidkilde
blev der sat en halv snes mand til at høste
for, så selvbinderne ikke kørte kornet ned
i det første skår. Der var seks selvbindere
på gården, og når de kørte bagefter hver
andre, var det et flot syn at se, når de
spyttede negene fra sig i seks striber. Der
var flere marker, der havde en størrelse på
indtil 80 tønder land. Når høsten be
gyndte på en sådan mark, kunne det vare
det meste af en dag, inden de nåede rundt
første gang, men efterhånden gik omgan
gene jo hurtigere. Smeden opholdt sig i
marken hele dagen, når man høstede. Der
var altid et eller andet i vejen med en af
maskinerne. Vi løsarbejdere og de polske
piger satte negene i hobe. Pigerne arbej
dede for sig, og det var strengt forbudt at
indlade sig med dem. Desuden kunne de
ikke tale dansk. Pigerne hjalp selv med til
at opretholde forbudet. Hvis en karl ville i
lag med dem, skræppede de op som en
flok gæs, og det skete, at pigerne gen
nembankede en karl, der kom dem for
nær. Jeg ville gerne i kontakt med de pol
ske piger, men jeg havde et andet formål
end de fleste andre karle, idet jeg gerne
ville vide noget om deres levevis i deres
hjemland, om hvor de var fra i Polen
o.s.v. At nærme sig dem i barakken, hvor
de boede, var ikke til at tænke på, men en
dag fik jeg lejlighed til at komme en af
dem på nærmere hold. Pigerne gik med
bare ben i marken, og en af dem havde
fået en splint i den ene fod. Jeg trak splin
ten ud, vaskede og forbandt foden, men vi
kunne jo ikke tale sammen, da vi ikke
kendte hinandens sprog. I barakken, hvor
pigerne boede, var der et stort fælleskøk
ken, men mærkeligt nok foretrak pigerne
at lave mad i fri luft. På en stabel mursten
stod der en række primusapparater, hvor
de kogte og stegte maden. Der har nok
været to grunde til, at pigerne lavede ma-
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den i fri luft. For det første kunne de jo
ikke være i køkkenet alle sammen på en
gang, og for det andet har lugten af det
stegte flæsk nok spillet en rolle. Pigerne
levede meget spartansk. Deres føde bestod
væsentligst af brød, grød, kartofler og
flæsk. Kartoflerne fik de gratis på gården,
og flæsket var af amerikansk oprindelse.
Det var nu ikke alene polakkerne, der spi
ste amerikansk flæsk, men også de fleste
mindrebemidlede her i landet spiste det.
Det var billigere end det danske, og det
meste af landets egen produktion gik til
Tyskland. Det amerikanske flæsk smagte
godt nok, men når det blev stegt, ud
sendte det en ulidelig stank. Det undrede
mig, at de polske piger ikke benyttede sig
af kollektiv madlavning. Det havde været
både billigere og hurtigere, men det gjor
de de altså ikke, enhver sørgede for sig
selv. Pigernes boligforhold var efter for
holdene ret gode. Boligen var jo også un
derkastet lovbestemmelse ifølge loven af
19. maj 1908 om udenlandske arbejderes
forhold.
Avlsgården var forpagtet ud til direktør
Teilmann fra andelsslagterierne. Han be
søgte gården en gang om ugen, hvor han
sammen med overforvalter Jørgensen
gennemgik regnskaberne. Ved disse lej
ligheder gik de to herrer en tur i marker
ne. Jørgensen var meget nervøs på disse
ture. Han løb omkring og kommanderede
med folkene, noget han slet ikke gjorde
ellers. Teilmann sagde engang til ham:
Hør, Jørgensen, skal vi nu ikke se at få lidt
ro over os, jeg bliver sgu helt nervøs af at
se Dem løbe sådan rundt. Jørgensen kom
slukøret hen og stillede sig ved forpagte
rens side. En af løsarbejderne lavede en
gang et grimt nummer med både forpag
teren og de polske piger. Denne mand
talte tysk, og en af pigerne, der var en
slags fører for de øvrige, kunne også tale
tysk. Pigerne havde den skik, at de i deres

hjemland på en bestemt dag hyldede en
eller anden kendt mand. Det var vist nok
et religiøst ritual. Pigerne ville også gerne
her i deres udlændighed følge den skik, og
de talte med den tysktalende mand om
det. Han foreslog, at de kunne hylde for
pagteren ved at dekorere ham, og han lo
vede, at han nok skulle skaffe dekora
tionsmaterialet. Han havde fået fat i et
banner velsagtens fra en 1. maj fest,
hvorpå der stod 8 timers arbejde, 8 timers
hvile, 8 timers frihed. Pigerne kunne ikke
læse dansk, så de anede ikke uråd. Man
den satte forpagteren ind i sagen, og han
følte sig meget smigret over, at pigerne
ville hylde ham. Da dagen oprandt, var vi
alle samlede ude i marken. Pigernes tals
mand holdt en lille tale på tysk, og Teil
mann var synligt bevæget. Pigerne
hængte banneret over skuldre og bryst på
forpagteren. Da folkene så, hvad der stod
på banneret, lo de højlydt, og forpagteren
tog derfor banneret af og læste indskrif
ten. I vrede krøllede han det sammen, ka
stede det på jorden og trådte på det og gik
derpå sin vej. Pigerne stod fuldstændig
desorienterede, nogle af dem begyndte at
græde. Vi forstod godt, hvad det betød for
dem, vi holdt op med at more os, og vi så
os omkring efter fyren, der var mester for
den utiltalende spøg, men han var natur
ligvis forsvundet, og vi så ham aldrig si
den. Vi bad forvalteren om at forklare
Teilmann sagens rette sammenhæng, og
han kom tilbage med en undskyldning til
pigerne fra ham.
Oskar, der som før nævnt var min be
skytter (det kostede mig dog adskillige
gange 33 øre til brændevin), havde været
ude at sejle. Han havde arbejdet i flere
lande ude omkring i verden, blandt andet
også i Indien. På de marker, der stødte op
til skoven, så vi ofte hugorme. De polske
piger var meget bange for dem, men de
gik jo også med bare ben. Når de fik øje på

en hugorm, skreg de op, og vi var da klar
over, hvad der var galt, så vi løb hen og
slog krybet ihjel. En dag hørte vi pigerne
råbe op, og vi løb derhen, men Oskar
standsede os. Han gik hen og tog hugormen
op med hænderne. Han tog den omkring
halsen og stoppede den derpå ned på sit
bare bryst. Bagefter lagde han den i sin
stråhat, tog hatten på hovedet og gik
rundt med den i en halv snes minutter,
hvorefter han tog den frem og slog den
ihjel. Pigerne skreg i vilden sky, og vi an
dre var vældigt imponerede, men en af
sømændene sagde, at det var ikke så far
ligt. Det havde han set flere gange i In
dien. Man klemte den bare om halsen på
en bestemt måde, så kunne den ikke hug
ge i de første 20 minutter. Det er muligt,
at han havde ret, men derfor skulle der
alligevel mod til at gøre det.
En morgen, da vi blev sat i arbejde, sag
de forvalteren til mig, at jeg kunne gå ned
i en af de mest afsides liggende marker og
rejse de neg i hobene, der var blæst om
kuld, så skulle der komme noget mere
mandskab derned i løbet af formiddagen.
Som før nævnt var markerne meget store,
og da jeg havde arbejdet et par timer, og
der ikke kom flere folk, satte jeg mig ned
på et af negene og spiste min mad. Derpå
faldt jeg i søvn. Dagen efter gik jeg derned
igen, og denne dag gik som den forrige.
Jeg syntes, det var overflødigt at rejse
neg, for en mands arbejde kunne overho
vedet ikke ses på denne kæmpestore mark.
Jeg befandt mig udmærket, og jeg håbede,
at der ville gå lang tid på den måde. Den
tredie dags morgen var jeg på vej ned i
marken igen, da forvalteren fik øje på
mig. Han spurgte mig, hvad jeg lavede, og
jeg sagde, som sandt var, at jeg for tre
dage siden var sendt ned i den yderste
mark for at rejse neg. Han spurgte mig,
om jeg gik alene dernede, og da jeg svare
de bekræftende, rystede han på hovedet.

Forpagterboligen på Hvidkilde 1924.
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Herregårde II

Han var godt klar over, at jeg ikke havde
lavet noget, når jeg gik der alene. Han
havde glemt, at han havde sendt mig der
ned. Jeg fik anvist andet arbejde, og min
»ferietid« var forbi. Noget sådant kunne
ikke ske på en almindelig bondegård, men
på Hvidkilde havde man øjensynligt folk
nok.

En dag spurgte forvalteren mig, om jeg
kunne slibe maskinknive, og jeg svarede,
at det havde jeg prøvet før. Knivene til
selvbinderne blev jævnligt udskiftede, og
der var altid et reservelager af slebne kni
ve. Slibningen foregik i materieldepotet.
Der sad fem til seks slibesten på en lang
aksel, der blev trukket af en elektromotor.
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Denne aksel gik med mange hurtige om
drejninger, og jeg var kun vant til at slibe
på sten, der blev trukket ved håndkraft.
Der var stor forskel på dette, og det kneb
meget i begyndelsen med at holde kniven.
Maskinknive er ca to meter lange. Det
midterste stykke af kniven er nemt at sli
be, men i begge ender er det svært at hol
de kniven i den rette vinkel. Det skal være
lidt af et præcisionsarbejde, og der skal
øvelse til. Jeg var ved at fortryde, at jeg
havde sagt ja, men efter at have ødelagt et
par knive fik jeg dog øvelsen. De kassere
de knive blev lagt i en bunke sammen med
andet affald, og der blev ikke set så nøje på
den slags ting på gården. Også i den ret
ning var der helt anderledes end på de al
mindelige bøndergårde.
På Hvidkilde oplevede jeg noget, som
jeg ikke før havde haft noget kendskab til.
En af Svendborgs løse fugle holdt til i
karlekamrene. Hun sov på høloftet om
dagen, og om natten gik hun på omgang
hos karlene. Hvordan hun opretholdt li
vet, ved jeg ikke, men hendes føde har vel
nærmest bestået af flydende kost. Det har
nok været en god forretning, for der var jo
et stort klientel. Jeg havde flere gange set
billeder af ludere, men jeg havde aldrig set
et levende eksemplar, så jeg var temmelig
nysgerrig. Hvidkildes »kammerpige« var
ikke nogen skønhed. Hun var grim, for
pjusket og uappetitlig, og jeg syntes, det
hele var ækelt. Men på det punkt var jeg
også anderledes end de fleste andre karle.
Da kornet var mejet og havde stået
nogle dage på marken for at tørre, be
gyndte indkørslen. Forvalteren spurgte
mig, om jeg var vant til at køre heste, og
da jeg svarede bekræftende, blev jeg kø
rende, til høsten var forbi. Så snart ind
kørslen begyndte, blev tempoet sat bety
deligt i vejret. Det gik i trav ud i marken
med den tomme vogn, og det gik i trav
hjem med læsset. Der var to mand ved

Udsigten en dag omkring Sankt Hans over
markerne set fra Hvidkilde. I forgrunden står et
par høstakke klar til at blive kørt ind.

Frugthaven på Hvidkilde. Billedet findes ligesom
de øvrige udaterede fotografier i dette afsnit i et
gammelt album, der nu er i Det Kgl. Bibliotek.
Desværre er de fleste billeder deri stærkt blegede.
6*

hver vogn til at forke negene op, men der
ved kunne kusken ikke nå at lægge negene
i ensartede lag på vognen, så de lå nær
mest hulter til bulter. På den måde kunne
der jo ikke være ret meget på vognen,
men så snart læsset havde nået en passen
de højde, kørte vi hjem i trav. Jeg syntes,
det var en sløset måde at køre korn ind på;
det var jeg ikke vant til på de mindre går
de, men sådan var der så meget, der var
anderledes på den store herregård. Når vi
kom hjem med læsset, kørte vi ind i laden,
hvor tærskeværket stod. Der kom en
mand til på vognen, så vi var to til at forke
negene op på brædtet oven på maskinen.
Der stod to mand deroppe og smed negene

ned i tærskeværket. Båndene blev ikke
skåret op, og maskinen kunne tage alt,
hvad to mand kunne fodre den med. Det
rensede korn blev tappet i sække, der blev
kørt over i kornmagasinet. De pressede
halmballer gik på en transportør op på
loftet over kostalden. Derpå blev de på et
transportbånd kørt op i den anden ende af
det meget lange loft, hvor to mand stable
de dem op. Efterhånden som loftet blev
fyldt med halm, blev transportbåndet af
kortet. Det halm, der ikke kunne være på
loftet, blev sat i stakke også ved hjælp af
transportøren. Hjemkørslen var afpasset
således, at vognene med læs holdt i kø ved
tærskeværket. Når en vogn var aflæsset,
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Farvel til Hvidkilde 1907 sagde en fotograf, der
havde ledt efter postkortmotiver til Stenders
forlag. Den unge mand, som havde gjort høsten
med i 1916 på det smukke sted, var glad for at
kunne sige farvel, for stedse.
Fritstående bøgetræ på indhegnet græsgang
kaldet Løvehave i følge gammel
billedunderskrift i albummet fra Hvidkilde.
Sådanne træer har man tidligere kunnet finde
også på sydfynske bønders vedvarende
græsgange. Under de store træer søgte
husdyrene ly for bremserne, der snurrede rundt
ude i den varme sol. Beskueren af billedet har
sikkert mange gange atter følt duften af fugtig
jord, kogødning, hvidkløver og alle de andre
blomster, som anes i græsset.

kørte den næste frem, men vi fik ofte et
pusterum, hvis der var et eller andet i ve
jen med tærskeværket, en rem, der sprang
af eller lignende.
Blandt løsarbejderne var der en mand,
der blev kaldt »Sprælle«. Navnet havde
han fået, fordi han slog ud med arme og
ben, når han talte, og han talte meget,
selv om der ikke var meget indhold i det,
han sagde, for han var sjældent ædru.
Sprælle var under middelhøjde, men fir
skåren og muskuløs og meget stærk. En
morgen, da vi var på vej ud i marken, kom
vi forbi indhegningen, hvor tyrene stod.

En af tyrene stod lige ved hegnet med
sænket hovede og med det hvide ud af
øjnene. Sprælle stod lidt og kiggede på
den, så sagde han: Du skal ikke glo på
mig, for så skal jeg komme ind og ordne
dig. Derpå sprang han over hegnet, tog
tyren i et af hornene med den ene hånd,
og med den anden i næseborerne vendte
han tyren om på ryggen, så den lå og
sprællede med alle fire ben i vejret. Jeg
har set en mand gøre dette ved en uvan
kvie, men jeg havde aldrig før set, at no
gen kunne gøre det ved en voksen tyr,
men Sprælle kunne altså. En aften, da vi
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sad og spiste, blev Oskar og Sprælle
uvenner. De skændtes, så det røg om
ørerne på dem. Pludselig tog Sprælle
grødfadet, et stort tungt lerfad fyldt med
varm grød, og kastede det i hovedet på
Oskar. Han fik en grim flænge på næsen,
og da han havde skrabet det meste af grø
den af ansigtet, inviterede han Sprælle
udenfor, så de kunne få deres mellemvæ
rende afgjort. De fleste af folkene fulgte
med. De vidste, at det ville blive alle tiders
slagsmål. Jeg gik ikke med, for jeg kunne
ikke lide slagsmål. Dem havde jeg set til
strækkeligt af i jyske kroer og forsam
lingshuse. De næste to dage kom Oskar og
Sprælle ikke på arbejde. Da de mødte tre
die dag efter slagsmålet, havde de store
plastre over det meste af ansigtet. Det har
været et hårdt opgør.
Der var navnlig blandt de tidligere hav
nearbejdere mange mærkelige typer. Karl
var en af de mest usædvanlige. Der blev
sagt, at han havde læst til præst, og der
var noget ved ham, der kunne tyde på, at
det var rigtigt. Han var egentlig vaga
bond. Han har sikkert ikke haft ret mange
dages arbejde om året, men nu havde han
i alt fald været på Hvidkilde i to uger. Karl
var ikke ædru i den tid, han var på gården,
men der var ingen, der kunne se det på
ham. Han var vant til turen. Ved den tid
vi andre gik i seng, fik Karl ofte et anfald
af delirium. Så gik han ud på gader og
stræder og optrådte som gudelig prædi
kant. En nat vågnede jeg ved, at nogen
råbte højt ude på gaden. Jeg stod op og
åbnede et vindue og så da, at det var Karl,
der stod og prædikede. Der var ganske vist
ingen tilhørere, men det kunne Karl i sin
salige bimmelim ikke se. I skal omvende
jer, I ugudelige hedninge, hvis I ikke om
vender Jer, skal jeg den onde tordne mig
nok sørge for, at I bliver det. Karl blev ved
i timevis, efterhånden blev hans tale helt
uforståelig. Man sagde, at sådan gik han

næsten hver nat, men han kunne godt
passe sit arbejde om dagen, blot han fik et
tilstrækkeligt stort kvantum spiritus. Der
skulle et godt helbred til at holde til det.
Vi var nu nået hen i slutningen af septem
ber, og kornet var kørt ind. De allerfleste
af høstarbejderne var afskediget. Forval
teren havde kun beholdt nogle få, som
han vidste kunne udføre et arbejde uden at
være under opsigt hele tiden. Blandt dem
var jeg, og jeg blev sat til at rive de løse
strå (riveisen) sammen på kornmarkerne.
Jeg sad mange dage på hesteriven, og da
markene var revet, kørte vi riveisen ind.
De faste karle og landvæsenseleverne var i
gang med at bearbejde jorden for vinter
sæden. I sammenligning med bøndergår
dene var vi bagefter med alt arbejde på
Hvidkilde. Vi var ikke færdige med ind
kørslen af riveisen før i midten af oktober,
da de forlængst var færdige på de mindre
gårde. Jeg blev tilbudt arbejde med roeoptagning, men jeg sagde nej. Jeg havde
set tilstrækkeligt af det, der interesserede
mig. Det var et trist og koldt miljø. Der
var ingen mulighed for at pleje de inter
esser, jeg nu havde, og kammeratskab
fandtes ikke på Hvidkilde. Herregårds
karlene stod på det laveste trin på kultur
stigen, og i intelligens stod de under kar
lene på de mindre gårde. Jeg priste mig
lykkelig over, at jeg ikke behøvede at til
bringe længere tid på en herregård, men
jeg havde alligevel haft en oplevelse, som
jeg nødig ville have undværet.
(NEU 19559, skrevet 1964).

Gartnereleven om børsterne
Tage Ekelund har fortalt om tiden som
gartnerelev på Cathrineberg vest for Kø
benhavn fra 1920:
Herregårdsbørsterne var såmænd også
gode mennesker. De kunne tage et godt
nap, var usoignerede og langhårede og
flakkede fra den ene herregård til den an
den, var ikke tilmeldt nogen steder og
søgte ofte tilbage til de gamle steder. Jeg
husker, vi på Cathrineberg af og til havde
en på avlsgården, Lars Petter, som var så
langhåret, at karlene en dag trods hans
modstand klippede ham skaldet med en
hesteklipper. Forøvrigt hævdede han selv
at være uægte søn af Grimer-slægten, og
det er ikke usandsynligt, at mange børster
netop er produktet af godsejer-tjenestepi
ge, så man måske kan finde en af grunde
ne hertil, at disse syntes at høre til, hvor
de var »undfanget«. De interesserede sig
mest for spiritus, i mangel heraf sprit på
en patentflaske og heri et stykke carbid,
som gav »brus«. Tobak og kvinder inter
esserede dem sjældent ret meget.
(NEU 33533, skrevet 1978).

Landvæsenskandidaten
om børsterne
Som landvæsenskandidat tilbragte Mari
us Nielsen 1906 en tid på Rudbjerggård,
indtil han skulle være soldat:
I høstens tid blev der i reglen antaget
nogle daglej erkarle til den svimlende
dagløn af to en halv krone, men de kunne
også forvente at blive afskediget, hvad
øjeblik det skulle være for eksempel på
grund af ustabilt vejr. Men det var ingen
ulempe, for det var i reglen folk, der øn
skede at skifte arbejdsplads hver fjortende
dag, og på den måde kunne de efterhån
den nå at aflægge et besøg på næsten alle

Rudbjerggård på Vestlolland set ud over
skinnerne til roetransport. Til højre i billedet ses
den toetages bygning til de polske
gæstearbejdere. Paul Bergsøe fotograferede
gården på feriebesøg den 25. august 1894.

de herregårde, der fandtes på LollandFalster. Det var interessante ting, der
kunne fortælles om livet på de forskellige
gårde, og efterhånden erhvervede jeg så
mange oplysninger, at jeg gik rundt med
et kartotek i hovedet om forholdene på
hver enkelt gård. Mange af disse vandre
fugle havde øge- eller kendingsnavne, der
som regel havde tilknytning til en eller
anden begivenhed i deres tilværelse eller
moral. Jeg mindes navne som Skidt-Fre-

derik, Rabarba-Peter, Bukse-Hans, Hans
Jørgen Hverdag, Vorherres-Niels og Vor
dingborg Skræk for at nævne enkelte.
Mange af dem var velkendt på begge syd
havsøerne. En dag i høstens tid fik vi tre
nye karle fra fæstekontoret, og det rygte
des snart, at den ene af dem var selveste
Vordingborg Skræk. Navnet havde han
fået, fordi han havde været spændekarl på
Vordingborg Sindssygeanstalt, og han var
berømt for sine kolossale kræfter. Han
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hed Lars Peder og var sjællænder. I det
daglige arbejde var han et fredeligt og
sympatisk menneske. Men han for i har
nisk, hvis nogle pralede af deres kræfter.
En dag, da der kom en ny karl, blev begi
venheden om natten fejret ved et drikke
gilde. Den nye karl mente åbenbart at
styrke sin position ved at kundgøre, at når
han blev gal, var han værre end en sinds
syg, hvortil »Skrækken« svarede, at han
var vant til at omgås sindssyge og gav sig
derefter til at spille bold med den arme
karl, der ingen modstand kunne yde. Om
morgenen efter, da vi stod og striglede
hestene, kom »Skrækken« og gik ned ad
staldgangen, idet han råbte: Kender I mig,
Lars Peder Sjællænder, Vordingborg Her
kules, trainkonstabel ved tredje batteri? Samme dag forlod han tillige med to andre
gården. En anden gang, der var slagsmål,
kørte jeg en mand, der havde fået hovedet
slået i stykker, ud på Nakskov Sygehus.
Det var kun i høsttiden, når der blev anta
get nogle ekstra løse daglejerkarle, at der
kunne opstå ballade, ellers forløb tilvæ
relsen overordentlig fredelig, navnlig i
betragtning af de mange mennesker der
skulle arbejde sammen. Blandt så mange
mennesker fandtes altid enkelte mærkeli
ge eller særprægede individer. Vi havde
således en husmand - jeg har glemt hans
navn - for han blev altid kaldt »Skoma
geren«. Han havde sin egen jargon og an
stillede sig nærmest som halvtosset, hvad
han aldeles ikke var, men han betragtede
tilværelsen ud fra et ironisk synspunkt.
En dag, da han var kommen i diskussion
med en anden mand, siger denne: Ja-h,
Skomager, du har jo ingenting hverken
hørt eller set. Hvortil han svarede: Jeg har
i hvert fald set mange torskener (tosser).
En morgen, da vi stod og striglede, og
man kun hørte hestenes gumlen og strig
lernes klang, brød Skomageren pludselig
stilheden ved at træde ud på staldgangen

og råbe: Fred på jorden - og kort efter: Og
i menneskene en velbehag! En dag vi var
ude at pløje, blev en af mænnerne tørstig.
Han gik over mod et nærliggende vandløb
for at drikke. Her traf han Skomageren,
som han spurgte, om han troede vandet
var godt. Jo-h, vandet det er vist meget
godt, jeg har i hvert fald skidt i det mange
gange. Så skyndte manden sig tilbage til
sine heste.
Der var også andre mennesketyper, for
eksempel en svensker med teologisk em
bedseksamen, der af en eller anden grund
havde slået sig på flasken og var godt på
vej til bunds. Han var af velstående fami
lie, der hver måned sendte ham en sum
penge. Og så var der en ung københavner.
Han havde ganske vist kun realeksamen,
men var usædvanlig godt begavet og
propfuld af viden med hensyn til litteratur
og teater. Han citerede Liebesgedichte von
Heinrich Heine på originalsproget og an
dre kendte digtere med en ildhu, der uvil
kårligt henrev andre. Han sad inde med en
forbløffende viden om den københavnske
skuespiller- og teaterverden. Det var
synd, at hans evner aldrig skulle blive ud
nyttet efter fortjeneste, men han havde
kun en fattig moder, som han elskede.
Mærkeligt nok befandt han sig godt ved
landbruget. Jeg husker, at han engang
sagde til mig: Hvor er det dejligt at gå og
pløje, så kan man i fred og ro gå og tænke,
hvad man vil. Undertiden inviterede
præsten københavneren på en drink, og så
sad de to og talte i fremmede tungemål og
drøftede videnskabelige problemer. Der
ved blev vi andre reduceret til nul og nix dømt til evig fordummelse.
(NEU 12373, skrevet 1956).

Høslæt i Store Vildmose
Peder Madsen er født 1878 i et daglejer
hus hørende til herregården Vang. Her
beretter han om året 1897, da han tjente i
Hjermitslevgård vest for Brønderslev på
nordsiden af Store Vildmose, hvor der
udfoldede sig et broget liv, når engene
skulle slås, og Peder Madsen kan beskrive
to måder at organisere arbejdet på:
I året 1897 tjente jeg på Hjermitslevgård
ved Øster Hjermitslev. Den hørte den
gang under stamhuset Birkelse og dreves
af en forpagter Briiel. Til gården hørte
desuden en afbyggergård »Grishøj«, som
lå ude i kanten af Vildmosen. Denne gård
var bygget 1886 af stamhuset Birkelse på
opfordring af forpagter Briiel for at kunne
udnytte disse arealer af enge langs Ryå,
som hørte til Hjermitslevgård. Samtidig
tog forpagter Briiel fat på at opdyrke et
stort areal i kanten af Vildmosen, så Gris
høj blev en stor gård. Disse to gårde drev
hr Briiel så til forpagtningens udløb ved
århundredskiftet, hvorefter gårdene blev
adskilt.
På Grishøj blev der kun drevet meget
lidt kornavl og kun på den opdyrkede
mose. Engene lå fremdeles hen i deres
naturlige tilstand, hvor høet blev bjerget
år efter år på samme måde, som jeg nu
skal beskrive.
Hjermitslevgårds og Grishøjs enge blev
bjerget af omegnens husmænd på part. På
den tid engene skulle slås, som oftest først
i juli, blev der averteret i de lokale blade
og ved opslag ved smede og købmænd, at
der afholdtes høauktion i Hjermitslevgårds
enge. Engene var så i forvejen bleven op
målt og afsat i parceller på to tønder land
afmærket med en pæl eller en tagspån
med påskrevet nummer. Når dagen oprandt, strømmede folk til fra de omlig
gende byer og begyndte at gennemtrave
engene for at se, hvor de bedste skifter

var, inden auktionen begyndte. Det var
som regel gårdens forvalter, der var
auktionarius, og budene begyndte. Der
begyndtes gerne ved tredje eller fjerde
part, men var der mange om budene,
kunne de gå op til niende eller tiende part.
Når en mand fik en parcel tilslået, og han
ønskede en eller flere, kunne han altid få
dem på samme part. Der blev så fastsat en
tid, høet skulle været stakket, men den
kunne ikke altid overholdes, hvis vejret
blev ustadigt. Dagen efter begyndte de
fleste at slå. Den, der først begyndte,
markerede skellet ved at gå en tur med
leen og skære toppen af græsset i en smal
stribe fra pæl til pæl. Dette kunne gøres
ved almindelig gangart. Denne stribe
kunne let ses, når de gik det første skår.
Der rørte sig et myldrende liv i engene i
de dage. Folk langsvejs fra overnattede i
engene. Nogle lå i høstakke, men de fleste
lå i Grishøjgårds lade. Der var ikke megen
nattero i laden. Da de jo ikke gik til ro på
samme tid, og snakken gik til langt ud på
natten, og klokken tre begyndte nogle at
tørne ud igen, så der var ikke mange ti
mers stilhed. I løbet af en uge begyndte de
første stakke at rejse sig i engene, når
vejret var gunstig, og nogle begyndte at
melde sig færdig. Efterhånden som de
blev færdige, skulle høet »byttes«, som
det hed. Det ville have været mere korrekt
at kalde det at dele det, men det hed nu at
bytte det. I den anledning var forvalteren i
engene næsten daglig. Alle var jo ikke
færdig samme dag, men der var hver dag
en og anden, som skulle have byttet. Når
høet blev stakket, brugtes i reglen den fi
dus, at enkelte stakke blev trådt fast sam
men, mendens de øvrige blev stakket
ganske løst. Dette blev gjort i håb om at få
lov til selv at vælge, hvilke stakke de
skulle have som part. Dette trick var nu
ikke forvalteren ubekendt, men når ikke
det blev overdrevet, således at stakkene

også i størrelse overgik de øvrige, lod han
dem i reglen få de stakke, de ønskede. Han
misundte dem ikke en ordentlig løn for
deres arbejde. Straks på formiddagen
mødte forvalteren i engene for at bytte hø
for dem, der var færdig, og alle håbede på
et godt bytte. Følgende er et eksempel på,
hvorledes det gik for sig. Den første var
husmand Jens Pedersen fra Tømmerby.
Goddag Jens Pedersen, nå, er De så fær
dig. Jens Pedersen rev huen af og hilste. Ja
nu er jeg færdig. Nå lad os så se, der 2 - 4
- 6, der er 14 stakke, og det var jo syvende
part. De skal altså have to stakke. Ja. Hvil
ke to har De så tænkt Dem. Ja hvis det er
Dem ligemeget, vil jeg gerne have den sy
vende og ottende fra vest. Jamen er de
ikke særlig store, kunne vi så ikke sige
nummer otte og ni. Nej engen er noget
ujævn, så langt nede er der ikke så godt at
køre med så lille en vogn som min. Nå ja,
ja, men så får De nummer syv og otte,
farvel Jens Pedersen. Farvel - Farvel og
mange tak. Jens Pedersen smilte glad og
tænkte, det gik udmærket. Den næste var
Niels Thomsen fra Tolstrup. Goddag
Niels Thomsen, nå skal vi prøve, om vi
kan blive enige om byttet. Det var et dob
beltskifte, han havde. Nå der er 24 stakke,
og det er jo sjette part. De skal altså have
fire stakke. Ja jeg har tænkt, om jeg må få
de fire første fra vest. Er de ikke noget
større end de andre. Nej det tror jeg ikke.
Nej nu skal jeg sige Dem noget, De må
tage de to første, og jeg de to næste, og så
må De tage, hvilken to De vil af resten.
Det var nu ikke efter Niels Thomsens
mening, men han kunne jo ikke nægte, at
tilbudet var godt nok. De to næste hold
var ikke færdige. Forvalteren råbte til
dem: I må se at blive færdig i dag, for at
det kan være tjenlig til at køre hjem på
samme tid.
Når høet var stakket og byttet gjort,
begyndte hjemkørselen. Husmændene

var i reglen først med at tage deres part,
men ellers mærkede de deres stakke ved at
stikke en tagspån (som før gjorde skel) i
toppen af stakkene, så gårdens folk kunne
se, at det var partstakke.
Når hjemkørselen begyndte, rykkede
karlene fra Hjermitslevgård ud om mor
genen med tolv spand heste og kørte i en
gene. Først kørtes der så meget hø til
Grishøjgård, som der var brug for, ca
150-200 læs. Først fyldtes staldlofterne,
og resten kørtes i laden. Disse tolv spand
blev delt i tre hold, så fire spand fulgtes
ad. Der var jo ikke langt at køre, så der var
altid et hold under læsning og aflæsning
og et hold undervejs. Kuskene lagde selv
læsset og stak det af derhjemme på loftet
eller i lade. Det var mest besværlig at fyl
de lofterne. Det skulle stikkes ind gennem
kviste på taget, og der skulle tre mand til
at tage fra ved hver vogn. Når lofterne var
fyldt, kørtes der i lade. Det var lettere
særlig i bunden af gulvene. Når så store
mængder hø blev bunket sammen i disse
store ladegulve, kunne det ske, at det ville
slå varme fra sig, og særlig hvis det kom
tidligt ind og ikke var særlig godt vejret
eller tørt. For at modvirke det blev der
lavet et par lufthuller i gulvene. Dette
skete ved at anbringe to tomme tønder i
hver halvdel af gulvet, og de blev så truk
ket med op efterhånden som gulvet fyld
tes. Så var der jo dannet to kanaler fra
bunden til toppen. Disse huller kunne
godt være farlige for dem, der skulle rage
høet ned. En mand kunne godt skride ned
til bunden i et sådan hul, men jeg har dog
ikke hørt, at der skete noget sådan. Dog
har jeg hørt vittige hoveder fortælle, at
det var ikke sjælden at finde en gammel
røgter om foråret i bunden af et gulv hø,
men det tog vi jo for, hvad det var.
Når vi var færdig med at køre til Grishøj, skulle resten hjem til Hjermitslev
gård. Der var jo langt at køre, og holdene
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blev delt om, så der kørtes i fire hold med
tre spand i hvert.
På herregårdene brugtes ikke at svøbe1
hølæssene som hos bønderne. Der toges i
det hele taget ikke så smålige hensyn. Der
brugtes kun læssestang, og selv den er nu
næsten forsvunden og erstattet med et reb
på langs af læsset. I hoveriets dage blev
bønderne i Hjermitslev budt til at køre
høet hjem til Hjermitslevgård. Hver gård
skulle møde med et spand heste og vogn
og en mand. Der var en gammel mand,
som fortalte mig noget om, hvorledes det
foregik. Det var i hans ungdom. Han for

talte blandt andet, at det var en gammel
skik, at når de kørte hø på herregården,
måtte de tage så meget hø med hjem, at de
kunne ligge i bunden af vognen, men det
blev altid overdrevet, så det ofte blev til et
halvt læs. Så kom der en ny forpagter til
gården, som hed Mortensen. Det ville han
ikke give lov til, så blev det forbudt. Den
gamle mand fortalte det ganske nøgtern.
Han sagde: Det var der jo ikke noget at
sige til, for høet var jo hans.
Grishøjgårds enge grænser mod sydøst
til Rebsengene. Det er en stor engstræk
ning, som afgrænses mod nord af Ryå,

Dengang 30 kvinder i en lang række rev denne
stubmark på Tyrrestrup med håndrive, var der
lejlighed til at få snakket og at høre noget nyt om
andre. 1 1917 var det knapt så morsomt at sidde
på den store jernrive dagen lang, men arbejdet
gik hurtigt, og ikke mindst sliddet i høslætten
blev lettet.

Den østre fløj af hovedbygningen til
Hjermitslevgård i Vendsyssel fotograferet af Kai
Uldall 1933. Der er brugt store mængder hø på
en sådan gård gennem tiderne.

mod øst af Østerbrønderslev enge og mod
syd af Tylstrup enge. Disse enge tilhører
også stamhuset Birkelse. De er ikke bortforpagtet, men administreres direkte fra
godskontoret. Høet fra Rebsengene blev i
gamle dage solgt på roden til egnens bebo
ere. Det vil sige i en radius på to til tre
mil. Disse høafgrøder blev solgt ved auk
tion i parceller af forskellige størrelser 6 9 - 1 2 - 1 8 favne brede. Længden var fra
Tylstrup skel og til Ryå en strækning på
ca en kilometer.
Som regel mellem 10. og 20. juli aver
terede Birkelse godskontor auktion i

Rebsengene på en dato omkring 20. juli.
Så gentog det samme sig som i Hjermitslevgårds enge. Folk strømmede til lang
vejs fra og gennemtravede engene inden
auktionen for at se, hvad de bød på, men
her var forholdet det, at de fik alt høet,
men det skulle betales med penge. Gods
forvalteren var auktionarius ved disse
auktioner, og priserne varierede stærkt fra
år til år. I tørre år når avlen var ringe, og
mange husmænd på de magre heder havde
lidt eller ofte slet ingen hø, kunne budene
gå op i store højder. I sådanne år drøftedes
det mand og mand imellem, at i år bliver
engene dyre. Men i gode år hvor der var
rigeligt med hø, kunne priserne gå meget
langt ned, ja ofte så langt ned at de var så
godt som usælgelige, og disse år blev mere
og mere hyppige, efterhånden som husmændene fik deres ejendomme i bedre
kultur. Så ville de ikke ofre tid og penge
på at bjerge disse enge. Høet var nemlig af
en dårlig kvalitet. Det endte med, at disse
høauktioner helt ophørte for en snes år
siden. Godskontoret gik så over til en an
den driftsmåde. De lejede dem ud i par
celler til græsning af heste og kvæg. De
nærmest boende kunne endog dyrke dem
med korn. De lejede dem så på et bestemt
åremål.
Når auktionen i Rebsengene var af
holdt, begyndte der at røre sig et broget
liv i engene. De fleste havde langt hjem og
overnattede der ude. Nogle enkelte var
gårdmænd, som havde folkene med, men
de var mest fra omegnen, så de kunne tage
hjem om natten. Men mangen ung hus
mand havde konen med, når de eventuelt
havde en moder eller svigermoder hjem
me, som kunne passe det, der var hjem
me, besætning og børn. De redte dem så
en seng i høet ofte ved at vælte vognen og
ligge under vognkassen. Måske har man
gen en vendelbo sin oprindelse fra en hø
stak i Rebsengen, hvem ved. Jeg har hørt
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et mundheld, som siger: Lav dit barn i det
sidste læs hø, så skal du ikke efter jordmor
hverken i høst eller frost. Det var ikke
altid let at få hentet jordemoder for de
husmænd, der boede ude i kanten af
Vildmosen i gamle dage. Om vinteren var
vejene ofte et bundløst ælte, og om høsten
var der jo altid travlt, så ingen var ivrige
efter at køre.
(NEU 7892, skrevet 1950).
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Jeg skal her give en kort beretning om
høbjergningen i Gammel Vrå enge.

Gammel Vrå ligger ved Tylstrup og ejedes
ved århundredskiftet af godsejer Bang. Til
gården hørte ca 1400 tønder land, hvoraf
størstedelen var eng og mose. Engene be
grænsedes mod vest af Lindholm å i kan
ten af Vildmosen. Disse enge kaldtes
Rotrupengene, og de bjergedes på part af
husmænd i kanten af Vildmosen. De bo
ede så nær ved, kun på modsat side af åen.
Disse folk var altid rede til at bjerge disse
enge på en meget ringe part, ofte 15. eller
16. part. Der fulgte nemlig den fordel
med, at dem, der bjergede høet, måtte

Der blev stakket hø på rigtig gammeldags
maner, da Paul Bergsøe den 8.6.1895 var på
feriebesøg sammen med forældrene på
Petersgård i Sydsjælland. Ellers er det ikke
lykkedes at finde billeder af herregårdenes
høslæt.

Sandåsengen ved Giesegård på Sjælland med
sam mensunkne høstakke, der trænger til at
kom m e i hus. M. Schacke-Møller har
fotograferet 1952.

græsse deres kreaturer i engen, når høet
kom hjem. Derfor var det kun de nærmest
boende, der kunne udnytte den fordel, og
andre kunne ikke konkurrere med dem.
Til høauktionen i Gammel Vrå enge
mødte kun folk fra nærmeste egn, så man
skulle tro, at konkurrencen ikke var stor,
men tværtimod, for det var ikke for den
smule hø de fik, men for græsningen der
efter, så alle ville have et stykke, men
heller ikke mere. Hver græssede nemlig
ikke på det, de havde bjerget hø på, men
græsningen foregik ved fælles løsdrift på

hele arealet. Om de ikke havde lige mange
kreaturer hver, betød ikke så meget, der
var i reglen græs nok, men den der ikke
havde bjerget et skifte, kunne jo ikke sen
de kreaturer der ud.
Nu er Gammel Vrå forlængst udstyk
ket, men der er ikke bygget statshuse på
engene. De er solgt som tillægsjord til
omegnens landmænd.
(NEU 9926, skrevet 1950).

1. Surre med reb.
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Spillemandens datter
på høstarbejde
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Josephine Andersen er født 1883 i Åstrup,
hvor faderen var musiker og skomager.
Moderen var husmandsdatter, og Jose
phine har som barn været med til høstarbejde på Nakkebølle:
Herregården Nakkebølle er for mig et
skønt barndomsminde, dybe voldgrave
omkring slottet og en træbro, der førte
ind i borggården. Midt i borggården stod
et mægtigt lindetræ. Det har den forrige
ejer til stor ærgrelse for den nuværende
ejer fældet. Hvor var det træ skønt og
hvilken krone. Herunder blev der lagt
bræddegulv, når vi ved høstgildet spiste
risengrød, flæskesteg og æblekage. Her
dansede man til fire næste morgen. Der
var tre musikanter, to violiner og horn.
Min far blæste horn. Hvor lød det kønt,
og hvor dansede man i den lyse sommer
aften og nat. Der var budt gæster med fra
nærliggende herregårde Holstenshus,
Bjørnemosegård og Rødkilde. Alle gav sig
livsglæden i vold. Herregårdskarle i sveddunstende skjorteærmer svang leende
herregårdsfrøkener, ligesom den unge
herre svang koner og piger. Der var stor
forskel på herregårde og bøndergårde. Der
føltes ikke den standsforskel, da ikke når
det var en jævn og flink ejer, som her.
En høstdag på en herregård, hvor er det
synd, at nutidens ungdom ikke kender
den. Man mødte klokken fem i avlsgår
den, karle, piger, husmænd med koner,
daglejere med koner, tilfældig lejede
mænd og karle med deres opbindere.
Klokken halvseks kom avlskarlen med
mejetøj på nakken og konen under armen.
»Så går vi«, lød det. Man gik i stands
mæssig rækkefølge, først avlskarlen med
sin kone, forkarlen med sin udvalgte pige
fra gården, så de øvrige karle med pige, så
husmændene, så daglejerne, så de tilfæl

dig lejede mænd og karle, hver med sin
kone eller opbinder. Vi børn bandt to og
to sammen efter en mejer. Der kunne
være mellem 50 og 60 par høstfolk. Un
dertiden havde man en god spadseretur,
når det var i de yderste løkker (marker).
Hvor var det et flot og smukt syn at se alle
de høstfolk høste i en vældig lang række.
Klokken halvni kom madvognen. Aah,
den følelse at se vognen komme med
melmad. Det betød hvile. Så lejrede man
sig omkring madkurvene. Hver tog sin
portion. En rundtenom rugbrød med ost
og en med saltkød, en halv rundtenom
franskbrød med ferskkød. Jeg må huske at
fortælle, at mændene, før vi gik i marken,
havde været inde i køkkenet og fået halv
anden snaps brændevin i deres medbragte
lommelærke. Rundtenommerne var en
alen lange. Det var hjemmebagt rugbrød
med rigtig smør. Margarine ville herre
manden ikke have indført. Osten, bare jeg
kan beskrive den, store skiver med fugtige
øjne eller tårer, som vi også kaldte det,
dejlig lagret ost på Nakkebølle, anno
1895. Velsmagende saltkød måske skåret
rigeligt tykt. Nu så man mange forskellige
karaktertræk. Mange, deriblandt min
mor, tog forsigtig meget af det salte kød af
og pakkede det ind i papir og puttede det i
lommen, og bitlede så resten ud på brødet.
Der blev rigeligt endda. Det man tog med
hjem, var til hjemmeværende børns mel
mad. Børn hjemme kunne slås om Nakkebøllemad. Andre, det var koner fra de usleste daglejerhjem, ligeså mændene, smed
osten ud af stubmarken, kaldte det sko
magerflæsk og hundeæde. Der var en for
valter, der gik og samlede det op og lagde
det i kurven, til svinene, og han viste sin
madpakke frem, så de kunne se, han hav
de det samme på sin mad. Det blev hilst
med fjogede grin.
En vogn kom fyldt med øllejler. Jeg ved
dårligt, hvordan man staver til »lejle«.

Det var en flad træbeholder med to huller,
et større og et mindre. En trætol1 gjort
fast til ankeret eller lejlen med en lille
lænke, sad i hvert hul. Lejlerne blev læs
set af i skyggen af et ånsted (kornneg der
var sat i hob). Nu blev lejlerne bestormet,
sat for munden, og der blev drukket hjer
teligt. Hvor var det egentlig ækelt og
sundhedsfarligt. Nå skidt, blev folk syge,
kom de sig af sig selv eller døde. De fær
reste havde råd til læge. Der var ingen
rigtig sygekasse. Min far og ti gårdmænd
stiftede en privat sygekasse senere. Mel
lemmadstiden var en halv time. Så rejste
avlskarlen sig med ordene: »Så er det ti
den igen«. Man fortsatte i de endeløse
løkker. Når avlskarlen rakte sit mejetøj i
vejret og råbte »middag«, rettedes rygge
ne, og det gik hjemad i småtrav. Nu var
der ingen stilfuld march. Man spiste i
spindestuen, den der tidligere blev brugt
til hovspinding2. Man spiste ved tre lange
borde uden dug. Man bragte selv spisebe
stik med. Formaden (søbemaden) spistes
af fællesfad, fire om hvert fad, to og to
over for hinanden. Kokkepigen kom med
store kander og hældte i fadene, om nogen
ville have mere. Særlig var ærtesuppe og
kålsuppe dejligt, så meget sul det var kogt
på. Eftermaden blev båret ind på bliktallerkener, to og to skulle spise sammen.
Det kunne sagtens gå, da der jo var fami
liemedlemmer ved bordet. Sikke stykker
flæsk både kogt og stegt, store stykker le
ver, masser af løg. Alt svømmede i fedt.
Store fade med kartofler, man selv skulle
pille, blev sat på bordene. Det var umuligt
at spise op. Så havde mange en skål med
og tog det med hjem, de levnede. Til dette
brug og til spisebestikket havde man en
madkasse med lås - ellers stjal den ene fra
den anden. Denne madkasse med navn
satte man i vognporten om morgenen og
tog den, når man gik til middag gennem
avlsgården, og der blev den sat igen til

Josephine Andersen omtaler det store lindetræ i
borggården. Det kan vi ikke vise, men i 1897, da
beretteren arbejdede på gården, tegnede Tom
Petersen den gamle renæssancegård, der blev
moderniseret i 1700årene. I næste århundrede
fik den atter sine svungne renæssancegavle på
tårnene, som dog står dårligt til det afvalmede
tag fra baroktiden, men Nakkebølle var stadig
rammen om et festligt folkeliv i følge
beskrivelsen fra beretterens lyse barndomsår.

aften, når man gik hjem. Høstfolkene sov
til middag i halmen i laden, karle og piger
i deres kamre. Klokken et kvarter over eet
kom avlskarlen råbende: »Så er det tiden
igen«. Så gik man om i borggården. Un
der det store lindetræ stod et stort bord
med masser af kopper uden hank, spøl
kummer, hed de. Hver tog sin kop og
rakte hen mod mejersken, der skænkede
kaffe, dertil et stykke brunt kandis, som
stod på underkopper. Vi børn brød os ikke

alle om kaffe og solgte vor kop til andre
kaffelystne for to øre.
Så gik det igen i procession ud i mar
ken. Om eftermiddagen kom fruen og
husjomfruen ud med æbleskiver, to til
hver. De var så drøje så store og faste og
blev af mange (mig iberegnet) kaldt tryk
pærer3. På varme dage blev der kørt en
stor spand kærnemælk med en klump is i
ud i marken. Hvor var det dejligt.
Sveden drev af os. Påklædningen i hø-
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stens tid var nu også temmelig varm.
Kvinderne havde hvide kjoleliv på af groft
lærred, nærmest lufttæt, store hvide for
klæder, bundet om livet med et bændel og
halvt nede igen bundet sammen bag på
med bændler, ellers vilde forklædet jo ge
nere. Mændene havde hvide eller blå
lærredsbukser. Svedte mændene meget,
trak de skjorten uden på bukserne. Efter
middagsmellemmaden spiste man klokken
fire. Fyraften var det klokken syv. Så
traskede man trætte hjem med sin mad
kasse, som mange havde gemt ved et gær
de, når de ikke skulle forbi gården. Det
var en høstdag på en herregård.
Den dag, der blev ophøstet, var noget af
en festdag. Avlskarlen trak tiden ud, så
det blev ved fyraftenstid, når det sidste
neg blev bundet. Så rakte alle mejerne
deres mejetøj i vejret og råbte tre rungen
de hurra. Hver mand tog sin opbinder un
der armen, og så gik det hjem til gården,
helt om i borggården. Kvinderne stillede
sig bagest, mændene forrest i en række,
og så hvæssede de leen, så det gav genlyd
mellem bygningerne. De hvæssede for
kål, hed det. Dersom pigerne ikke kom ud
med æbleskiver og øl, ville mændene gå
ud og hugge kålen i haven af. Det var en
ældgammel skik. Både forpagteren og fru
en kom ud sammen med nogle piger med
æbleskiver og øl. Så bød forpagteren alle
til det såkaldte lille høstgilde om aftenen i
spindestuen. Der blev danset til harmoni
kaspil. Klokken elleve fik vi alle, der var
med, smørrebrød. Klokken tolv var det
slut.
(NEU 19570, skrevet 1964).

1. Prop af træ.
2. Fæstebønderne havde tidligere undertiden spindearbejde som pligtarbejde på herregården.
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3. En pæresort som var beregnet til at lave pære
most af, til spisning egnede de sig ikke.

Nabogårdmandens søn
på høstarbejde
Johan Pedersen er født 1877 i Klinte, hvor
faderen var husmand. Som dreng kom
han hen til faster og onkel i Søndersø, der
var barnløse. Der voksede han op, og han
arvede den lille gård efter dem. Han har
aldrig været ude at tjene, men alligevel
har han oplevet kornhøsten på en herre
gård, før den blev mekaniseret:
Jeg boede imellem to herregårde Zastrov
og Margård. På Zastrov har jeg været på
høstarbejde nogle gange, på Margård en
enkelt gang ved en forpagter Jensen. Han
kørte altid høstfolkene med to høstvogne,
når de skulle ud i marken på høstarbejde.
Han sad altid på den forreste vogn, og så

sagde han: »Kør, heste og vogn er mit«.
Det kunne ikke gå hurtigt nok. Der har
også været en forpagter på Margård, der
hed Møller, men det er før, jeg kan huske,
han havde en til at spille på harmonika,
når de høstede. Han kom senere til Gyl
densten. Der var der så lange agre, at han
kørte for høstkarlene, når de skulle tilbage
at hente skår.
Zastrov havde et areal på 430 tønder
land dengang. Der var ti spand heste, en for
karl, en kusk og en ti til tolv gifte mænd.
Deres koner hjalp også til på gården især
om høsten, og om høsten var der mindst
dobbelt så mange. Alle håndværkerne gik
på høstarbejde den gang. Høsten varede
fem til seks uger, som det var høstvejr til.
1899 varede den kun tre uger. Det var

Fra det lokalhistoriske arkiv har vi fået dette
billede af høstarbejderne i 1887 på Sostrup. Der
skulle have været lige så mange kvinder som
mænd, men det er muligt, at nogle af kvinderne
har skyndt sig hjem til koen eller de små børn i
husmandshuset. Mændene står med deres
mejered, som de har svunget dagen igennem. I
så stor en flok var det vigtigt at kunne følge med,
og høle og høstle var betydningsfulde redskaber.
Leskafterne på billedet er østjyske af form , men
mejekrogene minder mest om de sjællandske.
Dog har de flere grene. Sådanne kroge kendes
kun fra Djurslands nordøstlige hjørne.

En postkortfotograf fra Stenders forlag faldt
1912 for dette motiv fra Hindsgavl ved Lillebælt
med kornhobe på marken.
7

Herregårde II

tørvejr hver dag. Det var, da vi havde den
store lockout i jernindustrien. Da var der
vist ingen rigtig understøttelse, og så tog
de1på høstarbejde. Jeg var med en dag, da
vi var 37 høstkarle kaldet »jern«. Da hø
stede vi et stort stykke på en dag. Så vidt
jeg husker, gik vi i marken klokken seks,
så der blev begyndt klokken syv en halv.
Klokken ni spiste vi formiddagsmellem
mad, det som kaldes frokost. Forkarlen
fløjtede på en fløjte. Så holdt alle mand.
Hver havde sin madpakke med. Nogle
holdt egen kost, andre fik kosten på går
den. Øl fik vi alt det, vi ville have. Ville vi
have snapse, kunne vi også få det, men så
skulle vi møde med en lille flaske om
morgenen, som vi kunne få to a tre snapse
i, eftersom vi var venner med kokkepigen.

Øllet var i store lejler. Ja, der var en så
stor, at der skulle to mand til at bære den,
og så fik vi hver en pægl gammelt øl, som
forkarlen delte ud. Det vil sige, at vi drak
af det samme mål allesammen. Frokosten
varede en halv time. Så høstede vi igen så
længe, at vi kunne nå gården til klokken
tolv. Det var middag til eet en halv. Klok
ken fire var det eftermiddagsmellemmad i
en halv time, alt som om formiddagen. Så
høstede vi til klokken syv. Så fik vi nadver
grød. Kosten var god på Zastrov bedre end
på de fleste herregårde. Daglønnen var to
kr og kosten eller to en halv kr på egen
kost. Jeg fik nu ingen dagløn. Min onkel
fik gerne et læs halm eller nogen græs
ning, som blev betalt med nogle dages ar
bejde. Der var jo mange spisepauser, men
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det var også strengt at gå og høste med le
en hel dag. Når der var ophøstet, stillede
alle mand foran hoveddøren og hvæssede
deres le for at gå løs på kålen, men det
ville Fru Baumand nu ikke have. Hun
kom med brændevinsflasken og kokkepi

gen med æbleskiver og gammelt øl. Så
ville vi nok skåne kålen.
Hjemkørslen foregik med ni vogne. Der
kørtes tre og tre, så der var tre i laden, tre
undervejs og tre i marken. Der blev kørt
store læs.

Indkørslen af det sidste læs korn markerede
afslutningen af et strengt og langvarigt arbejde.
Den blev derfor ofte gjort festlig. Dette har Knud
Gamborg vist, til overmål, på sin tegning fra
UIriksdal på Lolland til Illustreret Tidende 1867.

Tom Petersen har 1897 tegnet et høstgilde i
Ry gårds ærværdige riddersal. Salen er blevet
sm ukt pyntet og det svære plankegulv fejet.
Efter høstgildet var den rengjorte sal parat til at
fungere som kornmagasin. Tegneren blev 1891
gift på Brahetrolleborg med godsforvalterens
datter, og man kan se på hans tegninger, at han
er velkendt med miljøet.

7»

Når det sidste læs neg kørtes hjem, blev
der et neg klædt i kvindeklæder, det vil
sige i kjole og med tørklæde om hovedet.
Når læsset nåede Zastrov, kørte de tre
gange rundt i gården, hvorefter de kastede
det udklædte neg ned i favnen på fruen.
Kærlingen kaldtes det sidste læs neg. Så
fik vi det lille høstgilde med risengrød,
æbleskiver, gammelt øl og brændevin, og
så var der dans i borgerstuen. Senere blev
der holdt et rigtig høstgilde. Det var ikke
nogen bestemt dag, men det var den
samme mand, der kom og indbød hvert
år. Det var en ældre husmand, der sagde,
at vi skulle have ske, kniv og gaffel med

og støvler på benene. Da blev der serveret
suppe og peberrodskød, dessert og kaffe.
Derefter blev der danset på kornmagasinet
til hen ad midnat. Så blev der serveret
puns, som kom op på kornmagasinet i en
mælkejunge. Så var forpagter Baumand
og hans private gæster oppe at drikke puns
med, og der blev sunget mange skålsange.
Når punsen var forbi, dansede Baumand
en omgang med alle damerne. Så gik han
og hans gæster igen, men dansen fortsatte
til hen ad de små timer.
(NEU 15703, skrevet 1960).
1. Industriarbejderne

99

Høstskikke på Visborggaard
Høskikkene på Zastrov som Johan Peder
sen har beskrevet dem i foregående afsnit
svarer til bøndernes. På de fleste herre
gårde har man åbenbart koncentreret sig
om høstgildet. Pra Visborggård ved Mari
ager fjord har Anton Andreasen fortalt
om nogle høstskikke, som syntes at være
tilpassede til en stor gård. Beretteren er
født 1876 i Visborg, hvor faderen var
husmand:
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Den dag man blev færdig med at køre
korn ind, fik vi æbleskiver og sødsuppe.
Det var en regel på Visborggård, og noget
lignende var det ved bønderne, og bræn
devin blev der ikke sparet på den dag, kor
net kom ind.
En lille tid efter at de havde fået det
sidste korn ind, kom alle mand i deres
stadstøj. Så spistes der oksekødssuppe og
steg. Sigtebrød var der også på bordet og
store tallerkener med natursmør og med
syltede rødbeder. Det var snart den eneste
dag om året, at man fik lov at smøre mel
lemmad, og der gik også en gruelig bunke
smør til. Når kagerne omtrent var skåren
op, blev skalken eller enden af kagen hulet
ud for at fyldes med smør til næste dag,
for den dag gildet stod, kunne vi forlange
alt, vi ville have. Folkestuen var selvføl
gelig pyntet med grønt og blomster, og
den mand, som havde kørt det sidste læs
hjem, var den gamle, og over hans plads
var der hængt en krans bunden af tidsler
og nælder og andet prås1.
Når middagen var forbi, og man havde
sundet sig lidt, gik vi over i snedkerstuen
ovre i et hjørne af slottet, som var lavet
om til dansesal, og så begyndte dansen og
blev ved hele natten til den lyse morgen,
og inde i hjørnet af salen var skænk med
snaps og øl, og hen på natten kom der
puns ind. Af det kunne de få så meget, de
kunne drikke. Salen var jo pyntet med

blomster og løv og midt i salen hang en
stor lysekrone af jern, som også var pyn
tet med blomster, og den kunne hejses op
og ned. Sådan om ved midnatstid kunne
man høre hule brøl og raslen med lænker.
Det var bjørnen, der kom ind. Det var to
mand, som var bunden sammen. Midt
over og hen ad deres ryg var der lagt en
fjæl og der over et dækken, så man kunne
ikke se ind under, og for at kunne nå jor
den eller gulvet med armene, måtte de
have en kort stok i hver hånd, og oven på
ryggen af de to mand sad rytteren, og for
an gik bjørnetrækkeren med et par heste
kobler at trække bjørnen i. De red hen til
lysekronen. Så blev lysekronen hejset op
og ned, og bjørnerytteren sad med en ild
tang, og han skulle prøve, om han kunne
slukke lysene, og når han havde prøvet
det nogle gange, blev bjørnen trukket ud,
da det ingen skjøn stilling var at være
bjørn og gå sådan foroverbøjet ret længe,
og så blev der danset og sunget høstviser.
Jeg kan huske lidt af en. Den lyder sådan:
Kornet er mejet, høet er slået.
Kornet står i laden, og høet står i
hæs.
Riv nu marken net, riv den ej for tæt,
fuglen og den fattige skal også være
mæt,
to mand her til lands, tre mand
udenlands.
helligholde høsten med et gilde og en
dans.
(NEU 3862, skrevet 1945).

1. Blev en karl eller pige sidst med et eller andet
arbejde i høsten, varslede det, at vedkommende
også blev sidst på ægteskabsmarkedet og måtte
nøjes med en‘ gammel ægtefælle. Dette havde
været et reelt problem i en ældre tid, men det
mistede sin betydning i løbet af 1800årene.

Kællingen
på det sidste læs kom
Otto Christensen er født 1886 og har som
tjenestekarl på en række herregårde i
Vendsyssel været med til at høste alt kor
net med håndkraft. Tolv par gik hen over
marken, en karl der mejede kornet, og en
pige som bandt det i neg. Disse tal viser,
at det er små herregårde, der beskrives:
Jeg syntes altid, høsten gik med liv og lyst
dengang. Kosten var jo også de fleste ste
der lidt bedre om høsten. Et sted jeg var,
fik vi et krus gammeløl hver aften med en
snaps i, og til høstgildet fik vi det, som var
tilbage i ankeret. Lige efter høsten blev
der så brygget et nyt anker, som blev gra
vet ned i jorden til næste høst. Det var
noget stærk øl. Man kunne nok blive lys
tig, hvis man fik for meget. Her i Vend
syssel på herregårdene var der ikke noget
særligt gilde, når vi fik ophøstet. Det var
først, når sæden var kørt ind, at vi fik
høstgilde, men på bøndergårdene var der
noget, der hed at stryge for kålen. Karle
og piger troppede op foran stuedøren og
karlene strøg leen, mens de sang, til ko
nen kom ud med snaps og æbleskiver.
Når så kornet havde stået på marken
nogle dage og var blevet tørt, blev det kørt
ind. Jeg har været med til at køre ind,
hvor vi var seks spand heste, der var to
mand i marken til at forke op, og de be
stemte, når vi havde læs, og så kørte vi
hjem i laden og læssede af i gulvene1,
hvor der var to mand til at tage imod.
Når vi så kom med det sidste læs, så
stod kællingen midt på læsset. Det var det
sidste neg, og det var dobbelt så tykt som
de andre. Det blev gemt til høstgildet, og
så dansede forkarlen den første dans med
det, det skulle bringe held. Når der var
gået et stykke tid, blev der holdt høstgil
de. Det foregik mest i laden, hvor der blev
danset på logulvet. Der var cementgulv,

Sødal er naboherregård til Tjele. Fotografiet
viser høstfolkene på den midtjyske gård, der
havde et tilliggende på omkring 500 tønder land
ager og eng. Der er ikke langt mellem Sødal og
Estvadgård (se side 70), men læg mærke til, hvor
forskellige høstleerne er. Det var vanskeligt for
en mand at skifte fra en type til en anden. 1
modsætning til maskinerne skal håndredskabet
bruges som en forlængelse af kroppen.
Til højre i billedet bærer en mand to ølankre ved
hjælp af et åg. Det var gårdens smed, oplyser
Erik Esbensen fra Tjele lokalhistoriske arkiv, der
har udlånt billedet.

så det var noget, der sled på skosålerne,
men det tænkte man ikke på.
Den dag der skulle være høstgilde, fik
vi fri til middag, og så spiste vi til middag
klokken seks, hvortil daglejere med koner
og børn var indbudt. Middagen bestod af
flæskesteg og sødsuppe, og så gik dansen
med liv og lyst, til spillemanden blev så
fuld, at han ikke kunne mere. Det var jo
dengang brændevin var billig. Da kostede
en pot brændevin 35 øre, men den var
heller ikke så stærk som nu. Vi havde en
til at spille, som blev kaldt Kræn Spille
mand. Han spillede på violin og sad på et
omvendt bryggerkar, så det kunne or
dentlig dundre, når han slog takten med
det ene ben på karret. Der var ikke længe
imellem, at han fik sig en tår øl og en
dram. Engang blev han så fuld, at han
tabte violinen, men han strøg alligevel

med buen på armen og slog takten på
karret. Hen ved midnatstid fik vi et bære
kar ud i laden fyldt med rompuns, så det
var ikke mærkeligt, om der blev nogen
fulde, men klokken var jo gerne tre fire
stykker, inden det blev galt, og forvalte
ren kom og sluttede gildet. Nu har jeg
fortalt om høsten, som jeg husker den før
maskinernes tid.
(NEU 20953, skrevet 1965).

1. Et gulv er en afdeling i laden.
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Godsejeren og aflæggeren
Gartner H. C. Hansen er født 1866 i Al
strup sogn i Himmerland nær herregår
den Hessel. Han blev gartner og var en tid
herregårdsgartner i Salling:
Siden da jeg var gartner på Ågårdsholm og
Eskjær i Salling, har jeg og familien man
ge gange været til store høstgilder, hvor
der var mad og drikke i overflødighed og
dans til den lyse morgen. Imens jeg er ved
herregården, må jeg have et par bemærk
ninger med fra Eskjær, som jeg dog ikke
har ved selvsyn, men er bleven mig for

talt: Det var skikken, at der skulle være
fjorten mejere og fjorten opbindere, og
det var også skikken, at de skulle have en
flaske brændevin til mellemmaden, og
den skiftedes de til at betale, både mejere
og opbindere, men det skete, at de fik to
på en gang, og så kunne nogen af dem
blive noget overly stige. Således en dag det
var meget varmt, at en af karlene smed
bukserne og høstede i den bare skjorte.
Det vakte jo nogen opsigt, men da det
havde fortaget sig noget, gjorde han sig
yderligere bemærket ved at tage forfligen
af skjorten mellem tænderne.

Sådan kan museumsgæsten opleve den nye tids
vidundermaskine, en Massey Harris selvbinder,
der skal være købt 1897 af forpagter Boserup på
Billesborg ved Køge. 1938 overgik den til
Landbrugsmuseet, nu på Gammel Estrup,
tidligere i Lyngby ved Frilandsmuseet.

Højt på læsset af kornneg, fastholdt af en
træstang bundet til vognens for- og bagende
kører husmanden korn ind på Gammel
Kirstineberg på Falster den 25. august 1910. Kai
Uldall sad på den forankørende vogn.

Det blev mig også fortalt, at da høst
maskinerne kom i brug, prøvede forval
teren at få godsejeren stemt for en sådan,
men fik bestemt afslag. Nu havde de
imidlertid fået en aflægger på Grinderslev
Kloster (nabogården). Den fik forvalteren
lov at låne til Eskjær, i det håb, at når
godsejeren så den i arbejde, ville han nok
få lyst til een. Men da godsejeren fik den
at se, gik han hen til forvalteren og
spurgte: Hvad er det for en, hvortil for
valteren sagde, at det var deres høstma
skine på Grinderslev Kloster, som han
havde lånt for at demonstrere den for
godsejeren. Godsejeren svarede: Vil De så
være så venlig at køre den til Grinderlev
Kloster igen, jeg vil ikke se den på min
mark. Fjorten høstere har altid kunnet
klare det på Eskjær, og det kan de nok
endnu. Aflæggeren var ved at få nogen
indpas på store bøndergårde, men nogen
rigtig succes vandt de ikke der på egnen,
ikke nær den selvbinderen har vundet, da
den kom, og en snildere maskine til det
brug er da også vanskelig at tænke sig.
Den ømhed hvormed den behandler sæ
den, kan med den største omhyggelighed
ingen hænder behandle bedre.
På Eskjær var det nok også skik, at
høstfolkene, den aften eller dag de var
færdig med at høste, stillede i borggården
foran hoveddøren og strøg leerne, indtil
godsejeren selv kom og spurgte om, hvad
de ville, hvorpå der svaredes, at nu var de
færdige med kornet, og om de så skulle gå
igang med grønkålen. Nej det ville han da
forfærdelig nødig, så ville han meget hel
lere give en skænk. Den fik de, og så for
svandt de, og kålen fik lov at stå.
(NEU 5132, skrevet 1947).

103

Husmænd

Benævnelsen husmænd har gennem tiderne
omfattet folk af vidt forskellig social position.
De følgende beretninger vil vise, at også herregårdshusmænd kunne være i forskellig si
tuation. De kunne eje deres hus, eventuelt
også have, ager og husdyr. Nogle havde efter
gammel skik fæstet deres hus, det vil sige
lejet det, således at mand og eventuel enke
besad huset indtil deres død, såfremt afgifter
og arbejdsforpligtelse blev overholdt. Andre
sad efter ny skik til leje i huset og kunne siges
op med kort varsel. Også i disse tilfælde
kunne der høre mere eller mindre jord til
huset. Slettest stillet var husmandsfamilien i
et lejehus - eller blot en lejlighed - uden jord.
På nogle godser skiftede husmændene hyp
pigt, og lønnen gav kun små muligheder for
udfoldelse. På andre godser havde en hel del
af husmandsfamilierne boet i husene i flere
generationer.

En husmand kører på Gammel Kirstineberg
høstvognen frem til en ny kornhob. En karl står
på vognen parat til at lægge negene på plads på
læsset, som husmændene rækker op med de
langskaftede forke. En husmandskone river de
løse strå sammen, der hvor negene lige har stået.
Den hvidklædte pige er godsejerens datter, som er
i marken sammen med morbroderen Kai Uldall
for at fotografere den 24. august 1910. Pigen har
70 år senere udlånt billedet.

Husmænd, som boede i huse, der tilhørte
en godsejer, men som ikke havde arbejde på
herregården, vil ikke blive omtalt her.
Hertil må tilføjes, at husmanden og hans
kone kunne have vidt forskellig opvækst. De
kunne være præget på vidt forskellig vis.
Nogle var fanden-i-voldske og bitre, andre
harmoniske, nogle levede i nuet, andre plan
lagde og prøvede at bedre deres situation.
Nogle stemte konservativt som godsejeren af
fuld overbevisning, eller fordi det var stillet
som en betingelse. Nogle var blevet grebet af
Venstres kraftige agitation, og senere af de
radikales krav om udstykning afjord til selvejerhusmænd. Socialismen vandt langsomt
frem.
Samspillet mellem disse fænomener kan
ikke - endnu - belyses med utrykt materiale
fra Nationalmuseets Etnologiske Undersø
gelser, og vi kan slet ikke sætte tal på de
forskellige situationer, men vi kan gøre op
mærksom på, at det, der set højt oppe fra
samfundet, tager sig ud som en ensartet grå
masse, hvad enten det er fabriksarbejdere
eller landarbejdere, på ingen måde er ensar
tet, når man ser dem fra deres eget lag. Dan
skere henter stadig en meget stor del af deres
viden om andres levevilkår fra romaner, hvis
forfattere har ønsket at tilvejebringe ændrin
ger. Sådanne forfattere er ofte bevægende at
læse, men ikke pålidelige kilder til belysning
af virkeligheden. Denne koster det et stort
arbejde at få hold på. Forhåbentlig kan disse
beretninger give et lille bidrag. Der er mange
kilder at øse af.

To generationer lejehusmænd
ude på Asnæs
Da Marie Laursen besvarede spørgelisten
om tyende, blev det i form af barndoms
erindringer fra et lejehus under avlsgår
den Mineslund på Lerchenborg gods. Hun
er født 1882:
Mine bedsteforældre blev viet i Rørby
kirke den 3. april 1841. Min bedstemoder
hed Bodil Christensdatter og var en gård
mandsdatter fra Kærby. Hun var født den
6. juni 1813. I kirkebogen står fejlagtigt
den 9. juni, fordi hendes fader ikke havde
haft tid til at melde fødslen før, da han var
pligtig at udføre nogle dages hovarbejde
på Lerchenborg. Min bedstefar, Ole
Hansen, var søn af indsidderfolk på Hed
vigslyst Mark, født den 28. september
1818. De første 5 år, de var gift, tjente
bedstefar i Kalundborg, hvorefter de den
11. april 1846 flyttede ind i et hus ude i
Asnæs Vesterskov.
Huset havde bedstefar selv bygget på
grevskabet Lerchenborgs jord sammen
med en mand, som hed Ole Nielsen, der
var en meget gammel mand, da han døde.
Han var født i 1797, og hans søn Niels
Olsen overtog huset efter ham.
Hver familie havde to små stuer, køk
ken og spisekammer. Beboelsesrummene
lå midt i huset, stald og lo i hver ende.
Den nordre gavl var forneden bygget af
kampesten, og foroven var den klinet. De
har formodentligt bygget huset i fælles
skab for at spare en gavl. Vi mener, at de

Husmænd der var i færd med at tærske på
Dallund nordfor Odense vistnok 1896-97.
I øverste række fra venstre står først Niels
Jensen, kaldet Niels Køstrup efter hans fødeby
eller Spadsere Niels, fordi han havde sådan et
frit forslag, når han gik på en vej, det vil sige, at
han havde en spændstig gang. Han havde været i
Amerika i sine unge dage. Læg mærke til, at han
binder sin halsklud som en cowboy. Han boede i
Serup Langehede i Søndersø, og han arbejdede
skiftevis på Dallund avlsgård og Dallund slot.
Den næste i øverste række er Jørgen
Bartholomæussen, der er født omkring 1842.
Han boede i Søndersø i et gammelt

bindingsværkshus, der blev nedbrudt efter hans
død.
Lars Nielsen blev kaldt Lars Murer, da han var
udlært murer, men som ældre arbejdede han
som arbejdsmand på Dallund avlsgård. Han blev
også kaldt Lars Musiker, fordi han var egnens
spillemand, der sammen med to andre spillede til
høstgilder, bryllupper og andre festligheder. Han
spillede på violin. Det var et hård liv at spille fra
klokken 10 aften til ofte 2 til 3 morgen, hjem i
seng et par timer og så møde på Dallund klokken
6 morgen. Men Lars Nielsen var en frisk og
lystig fyr. Se på billedet, hvor han sætter hatten
på snur. Danmarks radio har kopier af hans

gamle spillemandsbøger. Han var født 1845 og
døde 1900. Han boede i et hus i Mosegravene i
Søndersø. Til huset havde han 3 til4 tønder land
jord.
Hans Jørgensen blev i daglig tale kaldt Hans Jørn
Træskomand, fordi han i sin fritid lavede træsko,
som han sad og hulede ud med sine træskojern og
navere. Han var født 1860 og døde 1937. Han
boede i Mosegravene i et hus med et par tønder
land til.
Sidst i øverste række står Jørgen Hansen (født
1873, død 1948). Han havde et hus i
Mosegravene, som han selv havde opført af
bindingsværket af halvdelen af et gammelt

gårdstuehus i Nørre Nærå. Til huset var der en
jordlod på et par tønder land. Han arbejdede hele
sit liv skiftevis på slottet og avlsgården.
I mellemste række fra venstre forkarlen Bjerre
og dernæst Kristen Jensen (født 1857, død 1904).
Han boede først i et gam m elt trefløjet hus i
Serup, men flyttede til Mosegravene, hvor han
købte et hus med et par tønder land til.
Manden med kasketten er Hans Petersen, der i
sin ungdom var stenhugger. Han var med til at
bygge broer på Fyn og Sjælland. Han købte siden
et hus med 3,5 tønder land på Holmene i
Søndersø. Han arbejdede på Dallund, og i sin
fritid huggede han sten og lavede brolægning.
Han må være født omkring 1850.
Den næste hed Niels. Hans efternavn kendes
ikke, selv om han hele sit liv arbejdede på
Dallund avlsgård. Han boede i et hus i
Langebyende i Søndersø. Også han må være født
omkring 1850.
Anders Petersen (født 1859, død 1951) havde et
hus i Snave i Søndersø sogn med ca 3 tønder
land.
Den 6. fra venstre er forvalteren og den næste
elev Rasmussen, som der ikke vides mere om.
Den sidste i rækken er Ole Andersen (født 1860,
død 1943). Han arbejdede hele sin tid på
Dallund. Han havde et hus på Søndersø mark
med nogle få tønder land til. Når han ikke var i
arbejde på Dallund, lavede han træarbejder.
Blandt andet lavede han trædelene til de
decimalvægte, som smeden i Serup var berømt
for.
I forreste række fra venstre sidder Peter Mose,
der boede omkring ved Ulkendrup. Ved siden af
ham sidder en af gårdens karle og dernæst Niels
Peter Rasmussen, kaldt Bjerg Niels, fordi hans
hus (med 4 tønder land) lå så højt.
Som næstsidst sidder Niels Hansen, kaldet Niels
Holme (født 1850, død 1908), hvis søn Peter
Hansen har givet disse oplysninger til sin søn
Niels K. Hansen, der har udlånt billedet til NEU
sammen med disse sjældent gode oplysninger.
Niels Holme arbejdede på Dallund fra 1875 til
sin død. Hans selvejerhus på Holmen havde kun
en have som tilliggende. Det er nu Søndersø
egnsmuseum.
Yderst til højre sidder Rasmus Henningsen, der
var født i Søndersø 1870. Han blev senere
uddeler i Østrup brugsforening. Man kan
næsten se, at han var en intelligent og
selvbevidst mand.

fik nogle materialer fra grevskabet. Til
hver hørte fire tønder land, som det var et
hårdt slid at få opdyrket, da der først
måtte ryddes for underskov og store sten.
Greven var ejer af hus og jord, og der
skulle betales leje. Bedstefar skulle arbejde
på herregården fra 6 morgen til 7 aften.
Herfor fik han en mark om dagen i løn.
De kunne blive sagt ud af huset med et
halvt års varsel, men jeg husker aldrig, at
nogen er blevet sagt op uden grund.
Bedstefar var med i krigen 1848-50, og
imens var bedstemor alene derhjemme
med tre børn. To af børnene døde, mens
bedstefar var borte. De fik dog seks børn
til, ialt seks sønner og en datter.
Det har antageligt hjulpet lidt på øko
nomien, at bedstemor fik noget udstyr
med hjemmefra. Vi har således hendes
kiste, som hun fik, da hun var 18 år gam
mel. Den er grønmalet med røde figurer
og bogstaverne B.C.D. og årstallet 1831.
Af deres øvrige bohave eksisterer endnu
følgende: et stort klædeskab, et hænge
skab, en lænestol og et bornholmerur. Et
malmstrygejern med bedstemors navn og
årstallet 1834, desuden rok, karter,
manglebrædt, træølflaske, et lille spejl, en
flettet halmsykurv, sennepslod, sold,
skæppe, et par messinglysestager og en
thepotte, det meste af et gammelt fajance
krus samt et par knager, som bedstefar
selv har udskåret af hjortetakker, han har
fundet i skoven. Tre pølsehorn har han
også selv lavet af kohorn. Vi har to uld
sakse, som bedstemor har brugt, når hun
klippede får, og ligeledes en sukkertang til
at knibe kandis i stykker med.
Bedstemor gik klædt i mørke ensfarve
de hvergarnskjoler, og i halsudskæringen
havde hun et hvidt tørklæde. Et gråt
hvergarnsforklæde med lyse striber og en
sort hue, sorte uldne strømper og træsko,
således husker jeg hende til hverdag.
Bedstefar gik med hvide uldne strømper

og træsko uden læder og vadmelstøj. Til
fest og til begravelse havde han høj silke
hat og skødefrakke, og hun havde mørklilla hvergarnskjole, sort uldent sjal, sort
forklæde og hvidt korsklæde på den sorte
hue, og lommetørklædet rullet sammen i
hånden. Jeg husker også, at bedstemor
havde et hovedvandsæg, som vi fik lov til
at lugte til, og at bedstefar havde sin sabel
hængende på væggen. Både den og lyse
stagerne blev ved højtiderne pudset med
trippelse, som bedstemor skrabede af en
mursten og hældte brændevin på. Hvis vi
faldt og slog os, kom bedstemor charpi på
såret; det skrabede hun af et lagen. Mine
bedsteforældre havde deres ligtøj liggende
i skabet.
Besætningen bestod af et par køer, en
gris, et par får og nogle høns. I loen stod
bedstefars skærelad, som han tog ind i
stuen i de lange vinteraftener, og her sad
han og tilvirkede tøjrpæle, river, mejered
og alt, hvad de ellers havde brug for. De
havde en efter den tids forhold pæn have.
Der stod flere forskellige slags blomme
træer, som stammede fra bedstemors
hjem i Kærby, røde primula, roser, krusemynter og ambra og også malurt, som
blev sat i en flaske overhældt med bræn
devin. Malurtsnaps var medicin for dårlig
mave. Efterkommere af blommerne, pri
mula og krusemynter står nu her i vor
have, og som trappesten har vi stenene fra
kværnen, de malede malt på. De dyrkede
selv deres hør og ruskede den, når den var
moden. Den blev brudt, skættet og heglet
og derefter spandt bedstemor den, og så
blev hørtråden sendt til væveren, ligesom
ulden blev, når den var kartet og spundet
og plantefarvet, eller også tvandt bedste
mor den til strikkegarn. Alt, hvad de
brugte af gangtøj og sengetøj, blev tilvir
ket af deres egne materialer.
11885 afstod mine bedsteforældre huset
til deres datter og svigersøn, Maren og
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Rasmus Jacobsen (mine forældre). Far var
født i Uggerløse, Rørby sogn den
27.5.1849, og mor var født den 14.8.1850.
De havde de første 10 år, de var gift, boet i
et jordløst hus på »Lyngen«, som også
hørte ind under grevskabet Lerchenborg.
Nu blev den åbne skorsten og bageovnen
revet ned, og der blev bygget en lille stue
til mine bedsteforældre, der nu kom på
aftægt. Men bedstefar vedblev dog at gå
på arbejde. Han var »opslåer« i smedien
på Mineslund. Nu havde han 6 kr om
ugen i arbejdsløn, og heraf betalte han de
4 kr for kosten.
De havde guldbryllup i 1891, og der var
mange mennesker med til festen, alle de
res børn, svigerbørn og bedstemors fami
lie fra Kærby og mange folk fra egnen.
Det var en fredag, og de kørte til kirke
sammen med en del af familien, hvor der
blev holdt en gudstjeneste med altergang.
Da de kom hjem, var der i loen dækket et
langt bord med hvidt papir. Jeg husker, at
der var kogt flæsk og sennep, hårdkogte
æg og ansjoser, brød, smør og øl og bræn
devin.
Engang kom bedstefar hjem og fortalte
bedstemor, at nu kunne de snakke fra
Helsingør til København. Bedstemor sag
de: »Lad dog nu ikke nogen bilde dig så
dan noget sludder ind«.
Da bedstefar sammen med en anden
mand gravede grøfter ude på odden sidst i
firserne, fandt de en lille guldæske, vel
sagtens en snustobaksdåse. De afleverede
den til deres overordnede og fik hver 5 kr.
Da min mor var lille altså i halvtredser
ne, hændte det, at nogle skovgæster fra
Kalundborg slog sig ned der i nærheden,
og med eet opdagede de, at deres lille fem
årige pige var forsvundet. Hele oddens
befolkning deltog i eftersøgningen, lige til
det blev mørkt, og de gik i gang igen, så
snart det lysnede næste morgen. Bedste
far opdagede da noget hvidt ude på en tue i

en mose og gik derud og fandt den lille
pige, som lå og sov. Han bar hende hjem,
og bedstemor klædte hende af og skar
båndene på hendes lange snørestøvler op
og lagde hende i seng. Da faderen kom for
at hente hende, gav han bedstefar 2^2
rigsdaler, og alle de andre, som havde
været med i eftersøgningen, fik 2^2 rigs
daler at dele. Han spurgte dog bedstemor,
om det havde været nødvendigt at skære
snørebåndene i stykker. Selv om bedste
mor var vant til den yderste sparsomme
lighed, syntes hun dog, at det var under
ligt, at han kunne tænke på det, når han
havde fået sit barn igen.
Min bedstemor døde i 1893 og bedstefar
i 1896, og trods de små penge de havde
tjent, efterlod de sig 650 kr.
Jeg husker kun lidt fra »Lyngen«, da jeg
kun var 3^2 år gammel, da vi rejste der
fra; men jeg ved, at min far i den tid ar
bejdede for grevens forpagter på selve
Lerchenborg. Mine forældre var meget
glade for at bo her. Vi havde to stuer, og
mor havde mange blomster i vinduerne.
Mor havde nogle få høns, og vi holdt gris
sammen med mors faster Stine, som bo
ede i »Skipperhuset«. Mor skulle skaffe
sæden ved at pille aks på Lerchenborgs
marker, og hun var også med til at høste
på Lerchenborg hovmarker. Imens måtte
de store børn passe de små.
Men mor fik endnu mere at gøre, da vi
kom ud i huset i »Skoven«, og vi var syv
børn, fire drenge og tre piger, og mine
bedsteforældre boede jo også hos os. Min
far arbejdede nu på Mineslund, som gre
ven selv drev. Fars dagløn var 1,21 kr.
Heraf fik han udbetalt 1,16 kr. De 5 øre
skulle stå i tre år, for at greven kunne
være sikker på en del af huslejen. Vi be
talte 48 kr om året foruden 4 kr i brand
skat. Vi havde dog også en del goder, fordi
vi hørte under Lerchenborg. Vi måtte
samle brænde i skoven og plukke nælder

til køerne, og vi måtte hente sand, grus og
tang ved stranden. Om efteråret måtte vi
børn vogte vore køer i skoven. Vi har sik
kert på mange områder haft det bedre end
andre småkårsfolk uden for grevskabet.
Således kunne vi om søndagen gratis låne
køretøj, når vi havde brug for det for ek
sempel til at køre sæd ind og hente tang og
grus fra stranden eller køre brænde hjem
fra skoven. Derimod måtte vi betale 40 kr
om året for at få pløjet og kørt gødning og
lignende. Læge og jordemoder blev be
fordret med Mineslunds køretøj. Lægen
sad i sin doktorstol, som blev hængt op i
vognen. Det kunne dengang ofte tage me
get lang tid at få hentet jordemoder enten
fra Årby eller Kalundborg. Min mor har
ofte måttet træde til som fødselshjælper
ske. Hun har i årenes løb taget imod man
ge børn på Asnæs. Engang måtte hun
endog tage imod et par tvillinger, inden
jordemoderen nåede frem.
Hvis der var tilslutning nok, kunne
man også låne en vogn til at køre til kirke
i. Der kunne være 16 personer på vognen,
og ved konfirmation og barnedåb var det
en selvfølge, at der skulle vogn, selv om
det kun drejede sig om eet barn. Når et
barn blev døbt, var det af stor betydning,
at drengene kom tilhøjre og pigerne tilvenstre, ellers fik pigen skæg og drengen
ikke. De skulle også helst græde, ellers
kom de ikke til at kunne synge.
Om foråret var der kopsætning i Ka
lundborg, og så var hele vognen fuld af
koner og små børn, og her var det vigtigt,
at børnene var så fine som muligt.
Mor måtte passe bedriften med os børn
til hjælp. Der var to køer og en kvie, et par
får og en del høns, og der var langt til
brønden, ca 400 m. Jorden skulle passes.
Der skulle brygges øl og støbes lys, spin
des garn til strømper, og mor syede selv
alt vort tøj, både drengenes og pigernes.
Gulvet skulle fejes om morgenen, og der

skulle strøes sand på. Møblementet i stu
en bestod af en slagbænk, som blev redt
op hver aften, to almindelige stole og en
lænestol, et bord, som vi spiste ved, en
lille bænk med skuffe i og et lille bord
samt skab og kommode. På væggen hang
blandt andet to billeder, som mine for
ældre fik i bryllupsgave. Det ene forestil
ler »Dronning Dagmars ankomst til Dan
mark« og det andet »Christian II's første
møde med Dyveke på et bal i Bergen«. En
petroleumslampe fik de også i bryllupsga
ve. Vi havde ikke gardiner for vinduerne.
Det fik vi først senere. Mor havde længe
ønsket sig nogle, og så købte hun 12 alen
blondestof. Det kostede 11 øre pr alen, og
der kunne blive kapper til vinduerne i
begge stuer. Hun gjorde det uden, at far
vidste noget om det, og hun var så spændt
på, hvad han ville sige til det. Da han kom
hjem, lod han, som om han ikke så det.
Det var tegn på, at han ikke syntes om
det.
Mor klinkede selv lerfade, skåle og kop
per. Hun borede huller med en syl og sy
ede det sammen og kittede det bagefter.
Hun flettede også halmmåtter, som hun
satte bag vore senge for at beskytte os
mod fugtighed. Fårene skulle vaskes og
klippes to gange om året. Der skulle slag
tes gris og laves slagtemad. Vi børn måtte
ud for at finde pølsepinde. Det var de lan
ge torne på slåenbusken, og de skulle
skrabes og tørres, og spidserne skulle
hærdes i en flamme. Flæsket blev røget
hos naboen. Vor daglige kost bestod som

Bodil Christensdatters ildsted i deres daglejerhus
på Asnæs har vi ikke noget hillede af, men det
har ikke adskilt sig fra det, som Halvor
Zangenherg fotograferede 1918 i et fæstehus
under Gyldenholm i Stenstrup, Lynge sogn.
Bagtilses åbningen til bageovnen. På bænken til
højre tændtes ilden til madlavning.
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regel af grød, byggrød eller risengrød, en
gang om ugen grønkål eller gule ærter. Vi
fik ofte stegt flæsk og kartofler. Om efter
året levede vi højt på torsk, som vi gratis
kunne hente hos ålefiskerne. Til gengæld
havde vi somme tider en flaske kaffe med
brændevin i med til dem. Jule- og nytårs
aften fik vi risengrød og klipfisk, hertil fik
vi sennep, som bedstemor selv havde ma
let med sennepsloddet i et lerfad. Helligtrekongeraften fik vi altid plukfisk.

Min bedstefar havde sin mad med på
arbejde i en lædertaske, min far havde en
rødmalet tejne. De havde hver en lille
flaske med brændevin og en træflaske
med øl. Når far kom hjem om aftenen,
skulle han først spise til aften og derefter
arbejde i marken om sommeren, og om
vinteren stod han i loen og tærskede en
halv snes neg hver aften. Somme tider sad
han dog inde i stuen og skoede vore træ
sko. For bedre at kunne se, tog han og

Beretteren Marie Laursens forældre Maren og
Rasmus Jacobsen. Han var født 1849 i et
husmandssted i Rørby sogn og hun i et lejehus
med 4 tønder land yderst på halvøen Asnæs. Da
de havde været gift i 10 år, flyttede de ind i
hendes fødehjem. Det var i 1885. Han døde 1915,
og 1916 flyttede hun til Marie Laursen, der
havde et gartneri i Holte nord for København.
Her i Rudehus er beretningen skrevet på et af
landets smukkeste steder, men Marie Laursens
tanker gik stadig ud til det herlige sted på Asnæs,
hvor hun var vokset op, fortæller datteren
Lisbeth Laursen, der har udlånt billederne.

hængte lampen i ringkrogen, så den kom
helt ned til bordet. Så sang far for os. Jeg
husker blandt andet, at han sang: »Udfor
Strassburg de tyskere ligge«, og »Vor
gamle Karo holdt en støj« og »På kannevas'et strålede de røde uldgarnsroser,
mens manden sad i en krog med huller på
sine hoser«. Far holdt strengt på, at vi
blankede vore træsko hver dag. Et stykke
blanksværte kostede 5 øre, men vi fik rig
tignok også ordre på ikke at ødsle med det.
Vi sled mange træsko, for vi havde en
lang skolevej til Lerchenborg skole og
dobbelt så langt til Aarby kirke, hvor vi
gik til præsten. Lektierne hjalp mor os
med, regning, dansk og geografi. Min
mor var meget interesseret i stjernehim
len, og når hun om aftenen havde repa
reret vort tøj, som vi skulle have på i skole
næste morgen, gik hun ofte ud for at se,
om der var nordlys.
Far havde haft gigtfeber og var så plaget
af gigt, og derfor blev han rådet til at købe
et voltakors. Dette skulle lægges i eddike
med nogle dages mellemrum for at få
kraft igen. Ligeledes brugte han alcockoplaster. Der var mange andre midler at
anvende mod sygdom den gang, for ek
sempel havde min mor kolden (anden
dagsfeber), da hun var barn, og herfor fik
hun katteblod. Der blev stukket hul i øret
på en kat, og hun måtte så drikke en dråbe
af dens blod i en kop kaffe. Min bedstefar
kunne kurere for flere ting. Han kunne
læse over ringorme. Jeg blev dog aldrig
klar over, hvad han sagde, for han mum
lede en remse, som ingen kunne forstå.
Og engang da min bror ikke var rask, tog
han ham med ud i skoven og lod ham gå
igennem et træ med tvedelt stamme. Først
satte han sin kniv op i træet, og derpå gik
de igennem det i ottetal.
Denne ceremoni skulle foregå i tavshed,
men min broder har siden fortalt, at han
ikke kunne lade være at sige noget. Der

var en gammel kone helt ude på Odden,
som man sagde om, at hun kunne mere
end andre mennesker. Far købte en kalv af
hende, og så sagde en mand til ham:
»Hvor tør du købe noget hos hende«? men
far svarede blot: »Hvis hun kan gøre no
get, er jeg sikker på, at hun sørger for, at
jeg får held med kvien«.
Jeg har nylig talt med sypigen, Hans
Gørlevs Thea, og hun fortalte mig, at hun
som femtenårig blev sendt ud hos denne
kone for at få stukket hul i ørerne til
ørenringe som middel mod bygkorn på
øjnene, og det gjorde så ondt, at Thea be
svimede, og hun fik også smurt kogte æg
på øjnene. Desværre hjalp det ikke spor på
bygkornene. Hanne Niels Olsens faster
kunne årelade, og sommetider måtte
Hanne holde koppen, og hun var så ban
ge, fordi folk besvimede næsten altid.
I februar begyndte konernes vejr ude på
Asnæs. Husene lå i en række langs stran
den, og det begyndte oppe ved Mineslund
og gik omgangen rundt. Hver kone havde
sin dag, og hvis det indtraf med dårligt
vejr, havde den kone ikke været god i det
forløbne år, og man havde ret til at lukke
hende inde i hønsehuset, hvis man kunne
slippe af sted med det.
Alle husmændene og deres koner og
børn skulle hjælpe til med høsten på Mi
neslund. Der blev målt af i stykker på en
tønde land, som blev nummererede, og så
skulle vi trække numre. Der blev mejet
med mejered. Mændene mejede, børnene
tog fra eller negede op, og konerne bandt.
Børnene slæbte sammen, og mændene
satte op. Vi fik 7 kr for en tønde land rug
eller hvede og 5 kr for en tønde land vår
sæd, men vi skulle selv holde os med me
jered og river. Vi fik gratis øl i høsten. Det
var en streng tid. Vi skulle være igang om
morgenen klokken 6. Klokken 8,30 holdt
vi en halv times frokost. Der blev holdt
middag halvanden time, og i den tid skulle

leen slibes. Så var der midaften klokken 4
til 4,30 og fyraften klokken 7, og så skulle
vi hjem for at høste vort eget. Når der
skulle køres ind, var der brug for børnene
til at »rive op« og lægge forreb om læsse
træet. Herfor fik vi 50 øre for en arbejds
dag fra 6 morgen til 7 aften. Det var man
ge penge at tjene dengang, men der var
ikke råd til, at vi fik nogle penge selv.
Roerne blev sået af husmandsbørnene.
Det var et strengt arbejde. Vi mødte med
en lille lærredspose til at have frøet i. Den
blev bundet om livet. Så fik vi et lille jern
til at hugge huller med. Der skulle 4-5 frø
i hvert hul, men det blev nu ikke altid
overholdt. Vi fik meget ondt i ryggen af
det arbejde. Når roerne skulle udtyndes
og holdes rene, foregik det også ved lod
trækning om de forskellige stykker. Vi fik
30 kr for at holde en tønde land roer rene
sommeren igennem. Det var koner og
børn, som udførte dette arbejde. De tog
også roerne op. Herfor fik de 16 øre for
100 favne. Ved kartoffeloptagning fik
man hver 9. skæppe.
Da jeg var en halv snes år gammel, be
gyndte der at komme svensk arbejdskraft
på herregården som roepiger og alt andet
udendørs arbejde. De blev kun antaget for
sommeren, men en del tog plads i huset
om vinteren. Da polakkerne nogle år se
nere kom, så man ikke mere de svenske
piger i roerne.
Min broder vogtede gæs på Mineslund
og fik vistnok et par kroner om måneden
samt kosten. Far og mor gav ham en sol
ring og en kniv, for at ikke tiden skulle
falde ham så lang.1
Det var en fast regel, at husmandsbør
nene skulle være med som klappere ved de
store jagter, og vi kom derfor ikke i skole
den dag. Foruden børnene var mange
voksne også med. Vi fik 75 øre for sådan
en dag. Det, syntes vi, var en god beta
ling, men far var ikke så tilfreds. Han sag-
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Om at have vejr.
Marie Laursen fortæller om, hvorledes konerne i
den spredte bebyggelse på Asnæs gav sig
anledning til at komme sammen i den stille
vintertid. Under påskud af, at hver kone havde
ansvaret for vejret en bestemt dag, kom andre på
besøg for eventuelt at drille hende i al
gemytlighed og få en kop kaffe. Disse løjer
brugtes i slutningen af 1800årene spredt på begge
sider af det sydlige Kattegat. Hver prik på kortet
angiver, at løjerne var kendt i sognet. Hvor
gammel skikken er, vides ikke. Måske anvendes
den endnu hist og her. NEU vil gerne have
oplysninger om, hvilke påskud man brugte for at
besøge hinanden og drille koner, som ikke ville
med i laget.
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de, at vi sled for mere på strømper og
træsko. Sommetider havde greven små
jagtselskaber, og så blev deltagerne kørt til
og fra skoven i grevens vogn med fire he
ste for. Når vi gik fra skole, kunne vi være
så heldige at få lov til at køre med et lille
stykke, når Jørgen Kusk var på vej ud for
at hente selskabet hjem, men vi fik ordre
til at sidde ganske stille for ikke at snavse
vognen til med træskoene.
Rundt omkring på odden stod høgepæ
le. Det var sakse, der var sat på pæle.
Skovfogeden skulle gå et par gange om
dagen for at se, om der var noget i, men vi
børn skulle også nok passe på, for vi kun
ne aflevere fuglenes ben til overskovfoge
den og få 10 øre for en krage og 50 øre for
en høg. Men da greven i 1896 blev gift,
blev høgepælene taget ned på grevindens
foranledning.2
Grev Lerche interesserede sig for hus
flidssagen og oprettede en husflidsskole i
Melby i Årby sogn, om dagen for drenge
og om aftenen for unge mænd. Mine
brødre begyndte at gå der i slutningen af
firserne og lavede mange forskellige ting,
skurebørster, karskrupper, »ordenskas
ser« af pap, flettede kurve og lignende.
Der var engang en meget festlig udstilling
af husflidsgenstandene i Lerchenborg ha
ve. De udstillede ting stod på lange borde i
alleen. Greven holdt tale, og jeg husker,
at der var mange festklædte mennesker.
Der havde tidligere været en syskole for
piger, som grevens mor holdt på Lerchen
borg. Det var omkring 1860. Jeg har end
nu et hvidt forklæde, som min mor syede
her til sin konfirmation.
Til påske fik mine søskende og jeg hver
tre æg, som mor havde farvet i løgskaller.
De var brune og blev bagefter gnedet med
flæskesvær, så de blev blanke. Vi byttede
med kammerater, hvis de havde æg i an
dre farver. Naboens æg var gule. De var
farvede i stenmos. Anden påskedag gik vi
8
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alle sammen ud til et bestemt sted i sko
ven for at »trante« påskeæg. Vi satte os
rundt om en fordybning i jorden og trille
de efter tur æggene ned i hullet. Den, der
ramte en andens æg, skulle have det. Når
vi kom hjem, spiste vi vore æg til aftens
maden. Vi måtte endelig ikke spise dem
før anden påskedag, ellers ville vi blive
syge.
Der var mange ting, man kunne glæde
sig til som barn. Vi så hen til den dag,
hvor mor tog vore sommerhatte ned fra
loftet. Den dag begyndte sommeren. Mor
lakkede dem og satte nye røde silkebånd
om, og selv tog hun sin helgolænder på og
et nyt blåt bomuldsliv og vendte sin hvergarnsnederdel.
Om lørdagen kom Marie Bassekvinde
med hvedebrød fra Kalundborg. Både
vinter og sommer gik hun med gråt uld
klæde, tørklæde på hovedet og blåt bom
uldsforklæde. Brødet havde hun i to store
kurve, som hun bar i en rem over skulde
ren. Hun gik ud til Havnemark, og kun
hvis hun ikke fik udsolgt der, kom hun
ned til os. Når vi så hende, løb vi glæde
strålende ind og råbte: »Mor, nu kommer
Marie Bassekvinde«. Mor var ikke særlig
begejstret, for hun havde ikke råd til så
dan en luksus, men når Marie Bassekvin
de kom ind og satte kurvene op på køk
kenbordet, syntes mor alligevel, at hun
blev nødt til at købe for en halv snes øre til
os. Bageren kom en gang om ugen helt
ude fra Ellede. Vi fik tre tipundsrugbrød
og et sigtebrød om ugen. Sigtebrøddet var
til søndag morgen. Bageren tog rug i ste
det for brødet. Ole Jyde kom med uldtøj
tre gange i løbet af vinteren. Han havde
sin gård i Snejbjerg ved Herning. Den
passede hans kone, når han var på rejse.
Han lejede et værelse i Kalundborg og gik
ud’derfra og solgte sine varer. Han var en
gammel bekendt af far og mor fra deres
unge dage, og han var derfor en særlig

velset gæst. Han solgte uldent undertøj,
uldklokker, uldveste, sorte lastingskraver
med broderet blomst til mænd, uldklæder
til koner og småpiger, og vi var meget
interesserede i, hvordan borten så ud.
Uldne hovedtørklæder kunne vi også få
hos ham. De var næsten altid sorte. Så var
der kludekræmmeren. Han var heller ikke
kedelig. Han hentede klude og ben, rede
penge fik vi ikke, men derimod syartikler
(fingerbøl eller syringe, nåle, tråd,
bændler, knapper, hægter og maller). En
gang imellem kom pottemageren kørende
og falbød sine varer. Der var fade, krukker
og kander og lertallerkener. Det allerbed
ste han havde, var dog nogle bittesmå
dukkefade - og sådan et fik jeg engang.
Engang da bedstemor var alene hjemme
med os børn, kom der en mand med en
kasse, som vi fik lov at kigge i. Når man
den drejede på et sving, var der små men
nesker, der dansede inde i kassen. Det var
eventyrligt at se. Damerne havde hvide
kjoler. Det var ikke gratis at kigge i Thyges kasse, men vi fik lov at kigge, fordi
bedstemor gav ham kaffe.
Den dag det sidste læs blev kørt ind,
holdtes det lille høstgilde, men der kom
kun de med, som arbejdede den dag. Om
eftermiddagen red en stafet rundt hos
husmændene og samlede »værktøj«, det
vil sige ske, kniv og gaffel. Der blev ser
veret risengrød og flæskesteg. Så dansede
karle og piger og måske nogle af husmæn
dene efter en harmonika i borgstuen. De
var ikke pyntede, men var i deres ar
bejdstøj.
En månedstid efter kom det store høst
gilde. Det var en stor fest. Da blev der
ikke sparet på noget, men »man kunne
sagtens skære en bred rem af en anden
mands hud«, sagde min mor. Fra nu af og
til det store høstgilde var der travlhed bå
de i hjemmene og hos Thea sypige. Piger
ne på gården skulle have nye kjoler. Min

mor syede selv tøjet til mine søskende og
mig, hvis det kneb med penge til syløn.
Endelig oprandt den store dag. Far kom
tidligt hjem fra arbejde. Der var meget at
ordne, inden vi skulle afsted. Vi måtte
også i skoven for at plukke nælder til ko
erne. De kunne jo ikke komme på græs
den dag. Medens mormor levede, blev
hun hjemme for at passe de mindste, men
ellers var der helt mennesketomt i husene
på odden. Alle var samlede på Mineslund.
Havde der været travlt i hjemmene med
stadsen, havde der ikke været mindre
travlt på gården med at tilberede maden til
gildet. Der var slagtet en ko, og der blev
bagt julekager og æbleskiver. De voksne
blev inviteret til at spise suppe klokken 2.
Det var meget fint, for der var kødboller
på suppen og peberrodssovs til kødet.
Imens løb børnene og legede og beundrede
hinandens fine tøj. Klokken 3 fik de voks
ne kaffe og børnene et stykke kage somme tider to. Pigerne, som vartede op,
så ikke så nøje på det. I den første forval
ters tid foregik dansen i pavillonen i For
skoven. Siden hen blev laden pyntet med
grønt, og festen holdt der.
Jeg kan huske fra min tidligste barn
dom, at vi alle gik i procession op til pa
villonen i skoven med musikken i spidsen.
Det var fin musik, tre til fire musikanter;
det var musikdirektør L. Hansen fra Ka
lundborg. Bedstefar, der var gammel sol
dat, marcherede i første række med min
yngste broder ved hånden. Han slog takt
med stokken og sagde: »Hold fodslag!«
Der var et halvt hundrede husmænd og
deres koner med børn og barnevogne og
desuden gårdens folk. Idet vi gik ind i
dansesalen, drejede barnevognene brat til
højre og blev stillet der i hjørnet, til de
skulle hjem. Kalecherne blev snart støve
de, og vi morede os med at tegne på dem
med fingrene. Inden for døren til venstre
stod et bord med øl og brændevin. Der

kunne mændene få så meget, de ville, og
der var altid nogle, der ville have mere,
end de kunne tåle. Til højre for musikken
var det »fine hjørne«. Her sad alle de fine
gæster, som kom senere. Jeg er nu ikke
helt klar over, hvem det var, der hørte til
det fine hjørne. Jeg husker dog et år, at
frøkenerne Lund var der, og de var i fine
hvide kjoler og havde opsat hår.
Ved ottetiden spistes midaften. Det var
rugbrød med smør og oksekød og sigte
brød med smør og ost og rigeligt med øl
og brændevin til. Så gik dansen igen indtil
klokken 11. Nu var greven kommet til
stede, og der blev drukket punch og spist
æbleskiver. Først blev grevens skål druk
ket, derefter forvalterens og sådan blev
man ved, så længe man kunne finde no
gen at drikke skål for. Greven holdt nu en
tale til folkene, men de danselystne unge
kunne godt lide, at det snart var forbi, så
de kunne komme på dansegulvet igen.
Efter punchen gik en del af husmandsfa
milierne hjem, og det tyndede ud i vogn
parken i hjørnet, men de unge dansede
videre uden egentlig afbrydelse til klokken
4 til 5 om morgenen. Jeg husker endnu, at
det var en kedelig dag, man gik i møde,
når man gik hjem om morgenen oven på
det store gilde, som var samtalestof i lange
tider.
Barndommen havde dog også sine sor
ger. Da jeg som fjortenårig var kommet ud
at tjene på en lille ejendom på Lyngen, sad
jeg en aften ude i grøften og så, at nogle
folk kørte til det store høstgilde på Mines
lund, hvor jeg nu ikke mere hørte til, og jeg
kom til at græde, fordi jeg syntes, at det var
så sørgeligt, at jeg ikke kunne være med.
Jeg sad og tænkte på, at nu var mine for
ældre og mine små søskende der; det var
næsten ikke til at bære.
Den 15. november 1863 var min mor til
høstgilde på Mineslund, og da kom en
stafet ridende fra Lerchenborg med bud

skabet om, at Frederik den syvende var
død, og at festen måtte ophøre og alle gå
hver til sit.
I mit hjem havde vi ikke juletræ, fordi
mine forældre var bange for brandfaren i
de lavloftede stuer. I stedet for fik vi en
stor grangren, som vi pyntede med det
julestads, som vi havde fået aftenen før i
skolen. Der var ikke råd til gaver, men vi
sang julesalmer, og bagefter fik vi kaffe
med æbleskiver, og så skulle vi læse den
nye almanak. Vi var altid meget spændt
på at se, hvordan vejret skulle blive i det
kommende år. Vi købte altid Wisbecks
almanak, vor nabo købte Flincks og bed
stefar Folkets almanak, og så byttede vi
bagefter. Vi havde jo ikke så meget læse
stof. Avisen holdt vi sammen med tre til
fire naboer, og vi var også nogle stykker
om Ugens Nyheder. Den store begiven
hed var dog juletræet i Lerchenborg skole
lille-juleaften. Det var godsforvalterens
frue, etatsrådinde Beck fra Lerchenborg,
som afholdt det. Etatsrådinden var noget
så elskelig mod os. Alle husmandsbørnene
blev hentet i vogn fra Mineslund. Det var
vel nok dejligt at blive kørt, når vi ellers
havde IV2 times gang til skole. Juletræet
var så stort, at det nåede til loftet, og det
var pyntet med hjerter og kræmmerhuse,
glimmer og glaskugler og masser af lys og
flag og knallerter. Vi dansede rundt om
det, og etatsrådinden og hendes datter El
len Beck sang for. Bagefter skulle vi sætte
os på bænkene langs væggen. Vi var vel
en firsindstyve børn, og nu gik etatsråd
inden og hendes hjælpere rundt og delte
godterne og juletræspynten mellem os, og
hver fik desuden en lille lærredspose fyldt
med godter, og i toppen på posen sad der
en knallert. Så blev skolestuen ryddet, og
der blev dækket et langt bord, og så fik vi
chokolade og kager. Chokoladen var
kommet fra Lerchenborg i en stor mæl
kejunge. Bagefter legede vi og dansede,

Marie Laursens fødehjem i Asnæs Vesterskov.
Fotograf H. Ansø tog billedet en eftermiddag i
sommeren 1910 med beretterens forældre Maren
og Rasmus Jacobsen og søsteren. Huset blev
bygget 1836 og indeholdt lejligheder til to
familier. Forældrene havde den østlige del.
Husets langside vendte mod sydsydvest, ud mod
Asnæs Sønderstrand. Der hørte 4 tønder land til
huset. 1 1910 flyttede Helene Hansen ind i huset
som nygift.
8*

når skolelæreren spillede violin, og senere
fik vi æbler og limonade. Når klokken var
5, kom vognen fra Mineslund og hentede
os, og så gik det hjemad under hurraråb.
Det sidste juletræ holdtes i 1895, da sko
len i det følgende år blev nedlagt, fordi der
nu oprettedes to nye skoler.
Jeg blev konfirmeret i Årby kirke den
12. april 1896. Dengang som nu spillede

det jo en stor rolle, hvad vi skulle have på.
Der var jo ikke megen forskel på vore
sorte kjoler; men nogle afvigelser var der
dog i stof og facon. Min kjole var med
pufærmer, helt lang nederdel, den var
meget vid og tung, for den var jo gen
nemforet og med skoninger og kantebånd.
Af undertøj havde vi lærredschemise og
benklæder med festons og hvidt lærreds-
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skørt med en bred feston. Vi havde sorte
uldne strømper og sorte sko. Hængesjal
og stråhat fuldendte påklædningen. Fest i
hjemmet kendte vi ikke til dengang. Jeg
fik dog nogle gaver af familie og venner.
Af far og mor fik jeg salmebogen. Det var
en temmelig uheldig påklædning for en
spinkel fjortenårs pige. Min mors konfir
mationsdragt var langt mere klædelig.
Mor blev konfirmeret 1864. Hun havde

fodfri brun hvergarnskjole, sort silkefor
klæde, en lille sort silkehue broderet med
små blomster, som korsklæde havde hun
en meget smuk tønderknipling (som jeg
forøvrigt har endnu i ubeskadiget stand).
Hun havde brede sorte hage og nakkebånd
med røde ros^r. Der var 3 alen nakkebånd.
Disse fine bånd fik min mor af grevinden,
fordi hun byttede bøger for hende hos
præsten3.

Avlsgården Mineslund, hvor Rasmus Jacobsen gik
på arbejde. Her tjente hans børn i kortere eller
længere tid, når de var blevet voksne. Mineslund
er fotograferet 1895, da Marie Laursens søster
Kristine tjente der. Hun står som den 3. fra
højre. I døren står inspektør Mogensen med frue
og datter. Til venstre for pigerne står forvalter
Christensen, og på trappen sidder fra højre
fodermester Hansen med barnet Povl Mogensen,
Ernst Svensker, Niels Røgter og underforvalter
Jensen. De to mænd til venstre er svenske
spåntækkere.

Selv om det var små kår, vi levede un
der, har vi dog haft en lykkelig barndom
derude ved skov og strand. Hvor kunne
der være smukt sådan en tidlig sommer
morgen, når stranden lå blank og stille,
altid har jeg siden længtes efter stranden,
enten det var stille vejr eller storm. De
stille lune høstaftener, når fyrene blinke
de over Storebælt, og der lå en bro af må
nestråler over vandet, og man ikke hørte
andre lyde end bølgernes sagte skvulp
mod strandbredden.
Ude i Dyrehaven stod tjørnebuskene
tætte og afslidte af vinden. Kun enkelte
store træer ragede op. Desværre er en stor
del af dyrehaven nu opdyrket, og den har
derved mistet noget af sin egenartede
skønhed. Alligevel er der ikke sket stor
forandring derude på odden. Stranden er
den samme som før, og vejene er, som da
vi gik på dem; men de stier, som vi trådte,
er groet til, og andre er kommet i stedet.
Nye træer er vokset op, men de to store
graner ved vejkanten er stadig de samme.
Markskellene er de samme, som bedstefar
satte, og endnu ligger stenbroen ved vort
hus, som bedstefar lagde den for over
hundrede år siden, og tjørnehækken, som
vokser på stengærdet, plantede mor, da vi
var børn.

Da Marie Laursen blev konfirmeret i 1896, blev
der taget dette billede hos fotograf Chr. Reimau i
Kalundborg. Beretteren står i sin sorte
konfirmationskjole til højre. Derefter følger
søsteren Kristine og brødrene Kristian og Peter.
Kristian var ikke tilfreds med mulighederne
hjemme og rejste til USA, hvor det gik ham

godt.
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Hvert forår bryder de gule »hanekam
me« frem derude ved Bønnekæret, rådyr
løber over markerne, fasanerne flyver
støjende op, hvor man kommer frem.
Efter mange års forløb er det med en
underlig følelse, man står på det sted igen,
hvor man har levet sin barndom, og ens
forældre og bedsteforældre har levet deres
liv og slidt hårdt for at forbedre den jord,
som dog aldrig skulle blive deres egen
(NEU 10106, skrevet 1952).

1. En solring er et solur, som man kan have i lom
men.
2. På høgepælene var der anbragt to kæber af jern.
Når en fugl satte sig på pælen, smækkede kæ
berne sammen om fuglens ben.
3. 1 1864 brugtes endnu en konfirmationsdragt, der
lå tæt på den gamle folkedragt. I en periode
brugtes en sort konfirmationskjole, der siden
blev båret ved festlige lejligheder. I begyndelsen
af 1900årene gik man også på landet over til en
hvid kjole og efterhånden også hvide strømper
og sko.
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Hvordan man bliver kone
i et lejehus ude på Asnæs
Denne beretning er fra samme sted som
foregående, men Marie Laursen forlod
stedet 1896. Beretteren af denne kom til
Asnæs i 1916. Helene Hansen er født
1898. Hendes fader var fodermester på en
række herregårde, indtil han i 1904 fik en
nyudstykket husmandslod på 4 tønder
land i Udby ved Kalundborg. Senere fik
han en større lod, og i 1911 kunne han
købe en lille gård. Efter konfirmationen
kom beretteren ud at tjene, og i 1915 traf
hun en ung mand Hans Christian Han
sen. Hans forældre var også husmands
folk på Kalundborgegnen, men de ejede
ikke længere deres eget hus:
Jo, det var så den unge forkarl nede fra
Tømmerup, han tillod sig at komme på
besøg og blev nøje »efterset«, og snakken
gik hjem til Svallerup først til tante, og
gik så hjem, men de vidste det godt
hjemme, for Hans Christian Hansen hav
de været hjemme. Han var 26 år og havde
endnu en tur i sikringsstyrken til gode.
Han havde ellers tjent i Jylland i 6 år,
været på teglværk og tjent i flere gårde,
ligesom han havde været ude at tjene fra
sit 12. år her på Kalundborgegnen. Hans
forældre arbejdede på de store gårde, Olstrupgård og Bregningegård. De var gået
fallit med et lille sted i Gåsetofte og så
intet andet råd end at blive herregårdsar
bejdere. Min ven rejste fra Ladegården i
Kalundborg og til Jylland. Så kom solda
tertiden og krigen, ekstraindkaldelse og
efter dens slut ud på landet som karl igen.
Vi to mødtes i Tømmerup, hvor han jo så
var forkarl. Men han var ikke just velset
hverken hjemme eller i Jyderup. Længere
ud på vinteren rejste kommis Petersen, og
min kødelige fætter, Poul Nielsen, kom i
lære hos købmand Olesen. Han var en

smuk ung mand fra København med ta
lent for tegning. Vi kom meget godt ud af
det. Men kunne min familie ikke lide
Hans Christian Hansen, så kunne han
sandt for dyden heller ikke fordrage dem og da slet ikke fætter Poul. Jeg befandt
mig ikke ret godt, kunne knap røre mig.
Jeg besluttede at rejse til maj 1916 til Ka
lundborg hos en hotelejerske frk. Jensen.
Hende kendte jeg. Hun var søster til min
forrige husbond, og nu ville jeg prøve by
en. Den 28. april, på min fødselsdag, fik vi
ringe på hos guldsmeden i Ny Jyderup.
Og den 1. maj rystede jeg støvet af mine
fødder, og i det herligste vejr cyklede jeg
gennem Jyderupskoven, som vel aldrig
har været så skøn, med nyudsprungne
bøge og jorden hvid af anemoner. Selv var
jeg så lykkelig, som jeg aldrig har været
før eller siden. Jeg skulle besøge min for
lovedes forældre i Bregninge, hvor de bo
ede i et hus under Bregningegården. Mine
svigerforældre var de sødeste og rareste
mennesker; de var religiøse først i Frel
sens Hær og siden i metodistkirken, som
de trådte ud af flere år efter, og over i
folkekirken igen, hvor de var døbte. De
var begge to røsnæssere. Svigermoder Ida
fra Raklev og Mads Hansen fra Kallerup.
Min svigermoder havde mange navne: Ida
Emilie Sofie og der var et til, men det har
jeg glemt. Hun sled sig op som malkeko
ne, blev krum og overanstrengt. Somme
tider malkede hun nogle og tyve køer to
gange om dagen. Da hun blev 60 år, sør
gede en datter for, at forældrene kom til
Kalundborg, og da faderen var meget
ældre end moderen, kunne han få alder
domsunderstøttelse, og datteren betalte
huslejen. Da opnåede lille Ida fem gode år,
det vil sige, da var hun slidt op, og tilsidst
fik hun kræft i maven og døde 65 år gam
mel. Hendes liv var ingen dans på roser;
men mere mild og elskelig kvinde skulle
man lede længe om. Hun var ikke et mæ-

Helene Hansens forældre havde arbejdet på
herregårde, og hendes svigerforældre gjorde det
stadig, da hun blev gift og flyttede til Asnæs. Her
er de fotograferet som røgterfolk på en stor gård,
Olstrupgård, i Bregninge ved Kalundborg
omkring 1902. De står som nr. 3 og 4 fra venstre.

hæ. Men hun havde en stille og bestemt
måde at gøre sig gældende på.
Nå, jeg kom da den dag den første maj
for første gang i Hans Christians hjem og
blev meget venligt modtaget. Hans Chri
stian mødte mig på halvvejen, og alt var
såre godt. Man kan sige med Elsa Gress,
»fuglefri og fremmed«, for det var noget
fremmed. Jeg havde da været i mange
gamle folks hjem, men her følte man sig
så fri og let til mode. Vi fik stegte sild til
aften, og Mads Hansen sang frelsersange
»Sjælen længes her ved Cedars kilder«,
eller var det »sletter«, og flere gamle san
ge, som jeg aldrig havde hørt, og han
spillede på harmonika til. Jeg skulle ikke i
plads før den 2. maj, næste dag, så vi gik
ud i sommeraftenen, og det var sent, før
vi kom hjem i seng.
Næste dag var der jo en vis spænding
over det hele. Nu husker jeg kun, at jeg
straks blev sat i gang med at vaske glas, og
at der var en masse mennesker. Og dagli
ge pensionærer som spiste i en sal for sig.

Der var mange at varte op. Og glassene
skulle jeg vaske, og jeg havde strenge in
strukser til, at de skulle være blanke. Ho
telkarlen pudsede sko og knive. Der fand
tes ikke rustfrit stål i 1916. Det varede
ikke længe, inden jeg mærkede, at Hans
Christian var temmelig jaloux for ikke at
sige urimelig. Jeg måtte ordentligt holde
mig i tømme, han tålte ingen morskab og
så rivaler alle vegne. En morgen jeg kig
gede ud fra 3. sal, så jeg nedenunder ved
kajen et barkskib så uendeligt smukt.
»Havthorbank« hed det. Der kom unge
søfolk i land, velklædte nordmænd og
svenskere samt englændere. Sailor skrev
de sig her i fremmedbogen. Hans Christi
an kom, og vi gik der om aftenen, når jeg
havde fri. Dækket var skinnende hvidt, og
skibet nyt. Hvor var det smukt, jeg var
helt bjergtaget. I det hele taget var der
mange skibe i havnen, men det tyndede
ud i dem. Ubådskrigen rasede. Der gik
mange folk og gode skibe ned. Af store
skibe var vel Lusitanias torpedering den
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værste. En skændsel der aldrig blev glemt.
Også Havthorbank gik ned få måneder
efter besøget her. Efterhånden havde man
jo opgivet, at krigen hurtigt ville ende.
Her i vort lille land mærkede vi jo nok
manglen på petroleum, tørv og kul. Fedt
og sukker og smør var rationeret. Men på
landet var det jo knap så småt. Det var en
sølle tid, især for arbejderklassen. Som ti
den gik, måtte Hans Christian jo af sted i
sikringsstyrken. Han skulle stationeres i
Borup i Midtsjælland i 2^2 måned, og han

var gram i hu. Men jeg rejste jo til Borup
og så til ham. Det var nu blevet sidst i
august. Jeg nåede kun at se til ham een
gang. Det var et traurigt møde, for jeg
kunne ikke længere skjule, at jeg var gra
vid (det vil sige, det ord kendtes ikke
blandt landbefolkningen, hvis det i det
hele taget var almindeligt blandt det al
mene folk). Det var alt sket. - Og det var
ikke morsomt, som sagerne stod. Men vi
havde jo da håb om at blive gift til novem
ber. Hvordan vi skulle kunne få noget at

Asnæs Nørrestrand ud mod Kalundborg fjord
ved Havnemark. Her har der engang været en
bro, hvorfra korn og træstammer blev lastet i
skibe. Da fotograf Heinrich Adolph omkring
1920 tog dette og det efterfølgende billede, var der
slæbested for beboernes småbåde.

Asnæs Sønderstrand ud mod
jammerlandsbugten. Her satte skovarbejderne,
der ikke havde jord til deres huse, om efteråret
ålegårde som broer udfra land, men spurgte
man, om de fangede nogle ål, svarede de, at de
sjældent fik andet end tang og grus, fortæller
Helene Hansen. Hovedfangsten af ål kom som
regel på nogle enkelte nætter, men det vidste
spørgeren jo ikke.

bo i, var ikke let at vide. Og hvad ville
vore forældre sige! Foreløbig var der in
gen, der havde anet »uråd«, troede jeg i
min naivitet. Men det viste sig snart, at
jeg var i søgelyset og Hans Christian med.
Han var jo heldigvis i Borup, så der blev
arbejdet i det skjulte, som jeg snart fik at
se, men så gedulgt at jeg ikke anede noget,
før det var i »skred«. Jeg blev en aften
stund bedt ud til min gamle plads i Tømmerup. Der var jordemoder Madsen,
Moster Jørgensen, konen i gården og et

par andre damer, og jeg fæ, som det knap
gik op for, hvad der var i gære! Jeg fik
kaffe og snakkede med børnene, og jeg tog
hjem. Næste morgen kom jo frk Jensen og
sagde, at jeg nok hellere måtte hjælpe i
køkkenet og med hovedrengøringen. Da
jeg undrede mig derover, spurgte hun mig
direkte, og jeg sagde da, at jeg havde
tænkt at sige op en måned før, det ellers
var bestemt. Og så kom der jo en skylle af
den anden verden, mest over Hans Chri
stian. Jeg blev der til oktober, så kom min
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far og hentede mig og mit tøj, cykel og
symaskinen, som jeg havde sparet sam
men til. Og der var ingen milde ansigter
hjemme. Jeg blev ude af mig selv. Hans
Christian skrev, men måtte jo blive. Far
ville ikke, at jeg skulle giftes med ham.
Han var ingen god mand. Der var talt om,
at han havde børn at betale til (men det
var løgn) og en hel masse andet, og hidsig
vidste jeg jo, han var. Men jeg ville ikke
forlade ham, og jeg vidste, at han havde

været nødt til at hjælpe sine fattige for
ældre. Hans far var nemlig syg, blodfor
giftning i højre ben, og de havde kun de
par øre, som farmor tjente ved malknin
gen. De var ikke i sygekasse, og der var
ikke nogen hjælp. Mine brødre hentede
breve fra Hans Christian fra postkassen,
og særlig Laurits lavede fest med mig. Far
ville læse dem, men det satte mor sig
imod. Hun forstod sikkert min kvide. Og
en dag var soldatertiden forbi, og der blev

Beretterens ægtefælle Hans Christian Hansen er
fotograferet omkring 1909 som landvæsenselev
på Vilhelmsborg ved Århus. Han står som nr. 3
fra højre.

et skrækkeligt opgør mellem far og Hans
Christian. Det var ikke rart, og jeg har tit
måttet høre om det sidenhen. Men det var
ugrundet fra hans side, for jeg havde al
drig ønsket andet end at leve sammen med
ham. Det blev mor som sædvanlig, der
var den klogeste. Underlige er mandfolk,
sagde hun til mig. Hun tænkte vel på sin
egen situation i ungdommen. Det endte
med, at de to kamphaner forligtes. Så
skulle vi jo til at tænke på, hvor vi skulle
slå vore folder. Vi kunne måske være
kommet til Tømmerup, men det var jo
som en slags livegne. Så viste det sig, at
der var et hus ledigt på halvøen Asnæs
med 4 tønder land, næsten ingen husleje,
og der kunne holdes et par køer, nogle
grise og høns. Det var til at få, men der
var den hage ved det, at der var arbejds
pligt. - Det hed lejehuse på landet, at leje
8 år ad gangen, fri redskaber og heste.
Min ven var ikke stolt af den tvang; men
der var krig, ingen cykelgummi og langt
til arbejdet, hvis man skulle længere ud.
Her var der vel 1 km op til Mineslund, en
herregård under Lerchenborg gods, drevet
af en forpagter Sass. Vi skulle helt ud til
Vesterskoven, man kommer gennem As
næs Forskov. Her er meget skønt. Fjorden
og Jammerlandsbugten indrammede sko
vene og de store gode marker. I kanten
langs Asnæskysten lå 12-14 huse med 4
tønder land. Nogle af mændene var fi
skere og skovmænd. Det var langt fra
købmand, mejeri og så videre. Ret isole
rede kunne vi blive i vintertiden.
Vi blev jo da gift i Rørby Kirke den 3.
december 1916. Jeg var i sort, ligesom til
min konfirmation. Jeg havde samlet 280
kroner og fik mit brudeudstyr i dynevår,
betræk og sengetøj fra Daells Varehus, et
ret nyt firma, som vi har handlet meget i
og gør det endnu. Fjer dels købte vi, og
dels havde mor andefjer, som hun gav
mig. - Brylluppet var stille. Kun Hans

Christians forældre og en søster var med.
Vi kørte med gaver og andet godt afsted
ud på Asnæs fra Birkemosegård i Rørby.
Vore få møbler var kørt derud. Vi havde
køretøj fra Mineslund. Hesten hed Sol
daten. Den lånte vi tit. Huset, vi skulle bo
i, var langt, hvidkalket og stråtækt. Det
var til to familier. Lejlighederne lå midt i
huset, stald og lo i gavlenderne. Min
kommode, bord og fire stole, en lille puf
eller sofa, som vi fik fra Hans Christians
forældre samt en gryde. Hans Christian
var i sort krigstøj og nye sko. Hverdagstøj
var jo det, der var mest brug for, træsko
støvler, træsko. Han havde også et klæ
deskab, som skulle stå i vort sovekammer.
Men de tre måneders indkaldelse til sik
ringsstyrken havde jo ingen penge givet,
og selv om han var 27 år, havde han ikke
sparet noget. I alle fald i skabet var kun
nogle gamle hullede bomuldssokker. Så
det var jo en noget eftertænksom ung ko
ne, der hurtigt trak næsen til sig.
Men uden for døren lå en topbunke fra
forpagteren. Så havde vi da brændsel. Jeg
kan endnu huske, hvor vi knagfrøs, da vi
nåede ud i Vesterskov den 3. december.
Der var kun træ fra skoven at fyre med,
og det var nyskovet, men en og anden
tørregren kunne man jo let finde. En
gammel vindovn var der og ligeså komfur.
Det var mest op i den store skorsten, var
men lunede - men der var hyggeligt inde
bag de små ruder alligevel. Hans Christian
savede brænde om aftenen ude i loen. Vi
havde det faktisk rart med kaffe i form af
tilsætning (Richs) og rugkaffe, når det gik
højt. Endnu havde vi ingen dyr. Jo, udad
foråret fik vi en ko og en kalv og 8 høns.
Far og mor besøgte os også. Jeg havde
hvidkål og flæsk til dem. Det var ellers
svært at få købt rigtigt ind, 131l2 kr om
ugen om vinteren i 1916. Mine besvær
ligheder som husmoder begyndte straks.
Jeg så, at vi nu kunne vente en ny søster

eller bror og blev så ked af det, men
hjemme havde de det ellers godt økono
misk, og mor havde en god kurv fuld af
sul og æg og en fed høne med.
Vinteren var hård. Ude ved den store
klint ved enden af markerne var der
skrueis, som ragede op over den. Der var
ensomt, og det var derfor en stor fornø
jelse, når søster Karen kom og besøgte os.
Så gik vi ud langs kysten ud til den høje
klint. Vort hus lå mellem 50 og 60 meter
fra stranden, der krummede sig over mod
Forskov, og til den anden side ud ad »Lini
en«, hvor de små hytter lå med deres
jordtilliggende ind mod Vesterskoven. Den
ophørte ude på høj klint, hvor der var en
plads foran skoven ned mod stranden,
hvor fiskerne tørrede garn. Vi var jo vant
til at fryse, for vi var ikke påklædte til
sådan en spadseretur sådan som nu med
gode støvler og varmt overtøj, men det
tænkte vi ikke på, kendte jo heller ikke
meget til det. - Hvor underligt, at jeg
husker den iskolde tur med så stor glæde.
Den kyst lærte jeg at kende til fulde.
Sommer som vinter skulle vi hente vandet
langt nede på marken. Imellem vore mar
ker nede bag en lille »støde« lå brønden,
ikke ret dyb, men altid konstant vand
stand, dejligt vand. Min nabokone og jeg
fulgtes gerne ad derned. Somme tider, i
hvert fald om sommeren, hentede mæn
dene også et par spande fulde. Men de
travede jo af ved 6-7 tiden, som det nu var
sommer eller vinter, og kom igen ved 6
tiden. Den smule husleje, vi gav, blev
trukket fra i høst og roer, når daglejen var
højest, og lønnen gik da også i vejret i de
10 år, vi boede derude, men krigsvintre
ne, de 2 vi havde, var strenge, også hvad
kulden angik. Den første vinter står så ty
deligt som noget for mig. Jeg syede småtøj, og den 17. marts blev vor lille dreng
født. Vor gamle jordemoder fra Årby
måtte hentes med herregårdens køretøj,
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og det var snevejr. Fødslen varede ret
længe, og fru Line Mortensen kunne ikke
lide, at det trak ud, for hun havde mange
kunder lige i denne tid. Han vejede knap 7
pund. Line var endnu ikke inde i meter og
kilo. »Han kigger«, sagde Hans Christian,
»sikke nogen store glugger«. Jo, der var
stor glæde over ham. Og en forunderlig
følelse med sådan et lille menneske. I dag
ene derefter kom konerne med barsels
mad, brødkage, vin, sødsuppe med sve

sker og rosiner, stegte kyllinger og andet
godt. Jeg huskede, at da tvillingebrodrene
blev født derhjemme, kom konerne med 2
kyllinger, og en gammel nabo kom køren
de med en hel stor spand sødsuppe kogt på
perlegryn, de var lige så store som ærter,
det er aldrig siden set, men hun havde
også 2 kyllinger med, stegte og brune. Og
den lille voksede godt, jeg havde megen
mælk, alt var godt! Nu var vi en familie, og en glad lille familie. Mor og far kom

Høstfolk omkring 1920 på Asnæsgården yderst
på Asnæs. Bestyreren på Asnæsgården står til
venstre. Tre af mændene genkender Helene
Hansen som husmænd på Asnæsgården,
medens 6 var udlånt fra Mineslund. Beretterens
ægtefælle står som nr. 2 fra højre. Drengen med
hunden er søn af en af husmændene.

Skolebørn i Asnæs skole sidst i 1920erne. Det er
fortrinsvis børn af husm ænd og skovarbejdere.
Helene Hansens ældste står til venstre. 1 øverste
række står læreren, hans kone, børn og
tjenestepige. Forrest står lærerens hund.

også og så den lille. Og selvfølgelig syrites
jeg, han var verdens sødeste unge. Han
blev døbt en dejlig majdag i Årby kirke.
Jeg bar ham selv, og han kom til at hedde
Hilmar.
Jeg havde haft god tid til eftertanke,
indtil han fødtes, siddet ene der i vinteren,
en mærkelig tid. Jeg følte mig mærkelig
til mode tit og mange gange, underligt,
det var ikke det, jeg havde drømt, når jeg
sprang om mellem startuerne i Birkemo

sen1. Men nu var der andet at tænke på.
Dyr i stalden, Hans Christian hjemme
med de store heste for at tilberede jorden.
Der var travlhed på det, som jeg var gla
dest for, landet. Hans Christian var dyg
tig. Han såede for nogle af de gamle hus
mænd med såmaskine fra Mineslund,
især såede han græsfrø for dem. Nogle år
sidenefter købte vi selv en lille såmaskine
mere passende til de små marker og til een
hest.
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Herude på Odden kendte vi jo alle hin
anden. Og ved pinsetid gik vi op på fest
pladsen i Forskov med madkurv, og så var
der fest og dans i »Pavillonen«. Sofie
bagte lagkager og lavede kaffe, eller vi
kunne få kogende vand på bønnerne i kaf
fekanden. Sofie var den populæreste dame
på Asnæs, hun var så dygtig og vindskibelig. Hendes køkken strålede af blanke bak
ker, hun var sirligheden selv. Kaffekan
derne, der gik ud af huset, var lige så
blanke underneden som ovenpå. Man tog
sig vel i agt for at holde sig god ven med
hende, hun var skrap i munden, skuede
ikke hunden på hårene. Mange var de hi
storier om hendes løsmundethed. Min
mand var også kendt for sin hidsighed, og
de to nappedes. Og jeg var tit ked af det.
Havde jeg som barn og ganske ung været
næbbet og uartig, måtte jeg nu tage mig
selv lidt i nakken, for jeg kunne også godt
lide husfred og samvær med naboer, og
det var som regel mig, der fik sagt noget
forkert. Den mindste lille misbilligelse fra
min side blev straks til en hel ulykke. Sa
gen var, at jeg bedre kunne sige noget
med få små ord med bid i; men Hans
Christian, der både var spydig og kun
kunne bruge store ord, - det var galt. Ja,
ja, der var nok at se til.
Sidst i juli 1917 skete der noget, der
gjorde et stort skel i mit og faders og mine
søskendes liv. En lørdag kom en dame og
skulle hilse fra jordemoder Mortensen, at
moder var død på Sæby Sygehus. Jeg
kunne ikke tro det, det var for ufatteligt,
men desværre, det forfærdelige var sket.
Hans Christian hentede køretøj, og vi
kørte hjem, jeg med vor lille dreng på ar
men. Vor søster på 17 år var hentet hjem
fra sin plads. De små piger Solveig og
Thyra på 11 og 9 år græd. Jens på 15 år og
Laurits 12 år var meget stille. De små
tvillinger 3 V2 år og vor yngste Birgitte var
kun IV2 år. Det var en sorgens dag, og

dagene derefter til begravelsen. Det lille
barn var dødfødt og blev lagt i kisten hos
mor. Far hentede mig dagen før begra
velsen. Jeg var ikke til megen nytte, havde
jo den lille dreng at passe. - Aldrig for
vandt vi større søskende tabet af vores go
de mor - Far heller ikke, han giftede sig
aldrig igen. For ham var det særligt slemt,
for det var mor, der var den gode økonom,
og han bøjede sig for hendes klogskab.
Den sommer, ja, da var det, som et mørke
var faldet over mit sind. Og far, han var
46 år og blev nu så grå i skægget. Han
blev rastløs, solgte Birkemosegaard i Uggerløse og flyttede til Marksøgård i
Bjergsted, men var der kun et års tid, så
flyttede han til Svallerup først til en gård
med 22 tønder land, Svallerup Præstemark. Der klarede han sig med sine piger,
efterhånden de voksede til. Til sidst da
min broder Sigurd giftede sig, boede far
hos dem. Han blev 82 år. Men vor far har
gennemgået meget. Uheld i besætning,
altid haft kamp for sin store familie, ikke
mindst mig, som voldte ham mange be
kymringer i mange år. Men han var opti
mist og havde en stærk religiøs tro.
På Asnæs levede vi godt på vor lille lod.
Vi havde to dejlige køer og nogle grise. I
maj 1918 fik vi en lille pige. Hun var så
lille, vejede knap seks pund, men voksede
godt, og var en glad lille en. Særlig sin far
var hun glad for. Meget lys af hud og hår.
Den lille pige blev døbt Hilda Elisabeth.
Der var nu et par år, hvor jeg var meget
træt og sløj efter en abort med stort blod
tab. Jeg faldt over en stor sten, som lå i
skellet ind til en af naboerne. En af vore
køer var kommet løs og løb og brølede i
naboens korn. Hans kone stod og råbte og
skældte ud. Jeg så mig ikke for og faldt
hårdt på stenen, og et par dage efter havde
vi doktor og jordemoder, og så var det i
orden. Det var ikke som nu, at man kom
på sygehuset. Jeg kravlede omkring syg

og træt. Vi havde en dygtig sygeplejerske,
hun var opmærksom på, at noget var galt,
og hun kom og gav mig nogle behandlin
ger, udskylninger, og efterhånden blev
jeg rask legemligt, men jeg var deprimeret
og trist til mode. Men dengang kom man
sig af sig selv. Jeg husker så godt den tid,
mere end et år, hvor jeg var ligeglad, en
ten jeg levede eller døde. Ens mand gik jo
på arbejde, han lagde ikke meget mærke
til min tilstand, var tværtimod af og til
utålmodig. Konerne skævede til hver
andre, men sagde intet. Om vinteren fik
børnene kighoste, eller var det ud af for
året 1923. Og de var meget dårlige. Flere
koner mente, de havde engelsk syge. De
tabte sig, kastede op, som børn gør, når de
hoster slim op. Jo, men som tiden gik,
blev jeg jo også rask og stærk igen. 21.
september 1921 havde vi da fået en stor og
kraftig dreng. Han vejede over 9 pund og
var meget hvid i huden og hvidhåret. Han
blev døbt Thorkild. Han var sin fars øje
sten. Om sommeren var vi koner med på
roemarkerne for at tjene lidt ekstra. Så
havde vi rollingerne med, og da var Thor
kild ikke glad. Han vrælede, han var bedst
tilpas, når han sad foran på cyklen hos sin
far, og vi skulle hjem. Det var heller ikke
sjov i stegende varme på de store marker.
Han brølede og var sommetider helt ra
sende. Så sagde folk: »Det er dog en tosset
unge«, og så blev faderen tosset og var ved
at komme op at slås. Ja, det var folk fra
lerjorden. Vi boede så smukt i skovbry
net. Markvejen skrånede mod stranden,
der havde høj klint. Under vejen, der dre
jede mod nord, havde man lavet tunneler
med hegn langs kanten af klinten, og
brædder dækkede over tunnelerne, så gik
hønsene ned til stranden og samlede skal
ler. Æggeblommerne blev helt røde og fi
ne. Det kunne vi jo ikke praktisere der
oppe på bakken, hvor vi boede. Til gen
gæld kunne hønsene løbe i skovkanten.

Hvor var der skønt, når anemonernes
hvide blomsterflor dækkede skovbunden.
Så kom de kørende hjemmefra i chara
bancen, og vi gik gerne ud gennem skoven
til Asnæs spidsen. Det var en lang tur, og
jeg var gerne kun gået lidt ind i skoven.
Jeg skulle jo hjem og lave mad og passe de
små. De havde undertiden, når det var
pinse, slagtet kalv derhjemme, og der van
kede en god luns. Tante, fars søster, og
onkel var også gerne med.
Hans Christian, min mand, var ikke
tilfreds med at bo på Asnæs. Han higede
efter mere jord ind ad landet og fri fra
arbejdspligten. Og vi havde da også fået
skaffet redskaber, en hest og to køer og en
kvie. Der taltes om at udstykke noget af
Melbygården. Så måske.
En vinter var det isvinter. Stranden frøs
et stykke ud, og ænder og fasaner led nød.
På marken stod nogle store sædstakke,
som skulle tærskes. Der sad der hundre
devis af vildænder, og så længe der var
noget at pille, gik det jo, men de var
magre. Vi kunne få hele bundter af dem,
men de led sult. Da havde børnene deres
glæde af et par små skovsøer lidt inde i
skoven nær ved vort hus. De lavede kar
rusel og var i ånde, især om søndagen, når
alle børnene, der gik i skole, havde fri.
Skolen lå ved Forskov, en nyere skole, før
havde de måttet gå til Lerchenborg. Det
var langt helt ude fra Linien og Havne
mark. Det kunne nok blæse barskt ind fra
havet om vinteren. Jeg undrer mig over,
at vi holdt varmen med den elendige kak
kelovn. Da verdenskrigen var ovre, kom
der gang i cyklerne, men det varede dog
ind i 1922, inden vi fik kaffe til landet. Og
rationering holdt også godt ud. Hvor vi

Helene Hansen, da hun skrev om sit liv,
fotograferet af søn.
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havde kreaturer og grise, var vi anderledes
godt stillet end arbejdsfolk i byen. Der var
det smalhans. En gang om vinteren i 21,
eller var det 22, kom min mand hjem med
V2 pund kaffe. Hvilken herlighed. Der var
blevet købmandsforretning ved Lyngeled.
Hvor hurtigt vi dog vænnede os til kaffen.
Jeg havde aldrig været meget for kaffe,
men nu ku' jeg li' den. Jeg mærkede dens
opstrammende egenskaber og huskede
min moders ord, da jeg stod beredt til at
drage fra hjemmet ud i skoven:
Tag dig nu ikke verden så nær.
Tag dig en god tår kaffe
og vær glad og overbærende.
Vi kan ikke altid få vor vilje,
husk det og vær vor glade Helene.
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Det var en lang tale af min mor, men jeg
følte, at hun ville hjælpe mig. Aldrig
kunne jeg glemme hende. Ja, jeg fik brug
for al min moders lærdom, eller skal vi
sige gode råd. Efter nogle år lærte min
mand og jeg at følges ad og trække sam
men. I 1925 var vinteren meget mild.
Violerne blomstrede på gærdet sidst i fe
bruar. Hilda kunne så let plukke de små
blomster, og hun kom glædesstrålende
med de små duftende buketter. Men i den
første uge i marts blev det frost. Da var
nogle af markerne sået på Mineslund. Det
blev snestorm og koldt, men ikke de store
kuldegrader. Om søndagen den 15. kørte
min mand gødning på et stykke jord og
havde heste fra gården. Da han var færdig,
kørte han op på gården med hestene, og da
løb børnene i skoven. »Vi skal ud og finde
fuglereder«, råbte de, »Ja, I må ud og få
frisk luft«, sagde han. Han kom hjem, vi
drak kaffe. »Nu var det rart, om børnene
var her«, husker jeg, vi sagde. Klokken
var halvtre. Men i stedet kom en stor
dreng løbende i fuld fart råbende: »Hilmar og Hilda er faldet i Bønnekær, Hil-

mar hænger fast i iskanten«. Hilda så han
ikke. Drengen var løbet til det nærmeste
hus. Vi fløj jo afsted. Jeg ind i loen efter
en stige først, Hans Christian langt forud.
»Kom dog og hjælp mig med stigen«,
råbte jeg, men han var langt væk. Men da
kunne jeg se manden fra det første hus
løbe omtrent dernede med en stige. Han
lagde den ud på isen og krøb forsigtigt ud
og fik drengen op. Hilmar havde siddet og
skreget noget, inden drengen kom forbi,
og det var et under, for der kom ellers
aldrig nogen der forbi. »Jeg kommer ikke
op«, sagde Hilmar. »Jo, nu kommer du
op«, og i det samme besvimede han. Han
blev båret op hos naboen, der boede nær
mest. Men Hilda var gået ned under isen.
Der gik bud til læge, og Hilmar blev kaldt
til live efter temmelig lang tid. Så måtte
en båd hentes fra Havnemark, og de fik
også pigen op, død. Hun lå, som hun sov.
Jeg fik et chok og en pine i mit hoved, som
om det skulle sprænges, men græde kun
ne jeg ikke. En kiste blev hentet dagen
efter, og hun blev kørt til Årby kapel.
Hans Christian var også meget sorgfuld.
Dagen efter kom min søster Karen. Jeg
sad og malkede, da kom gråden længe, og
hovedpinen gik over. Hvordan dagene gik
til begravelsen? Alle på odden deltog i vor
sorg og var så rare ved os. Det var nu
meget koldt, og sneen kom. Jeg blev syg
efter begravelsen. Det var også forfærde
ligt. Vi havde ikke tænkt på at advare bør
nene. Det var jo ikke som året før, hvor de
to små bønneformede søer var bundfros
ne. De blev kaldt Bønnekær og lå meget
tæt op til hinanden, typiske skovsøer, der
var ret dybe ved bredden. Jeg blev altså
syg, bronchitis, men mit sind var også
tungt og trist; særligt pinte det mig, da
præsten i sin tale sagde, at man skulle
passe på sine små børn. Skovfogeden hav
de truffet dem nede ad Bønnekær til et par
dage før og sagt, at de skulle holde sig fra

isen, den var usikker. Der hvor de var
sunket i, havde solen skinnet, og det var
bare den lille stribe, de havde prøvet, og
den brast. I flere år, ja mange år, kunne
jeg ikke tage med til høstfest eller pinse.
Jeg kunne ikke danse en dans, kunne ikke,
selv om min mand og mange andre sagde,
at det var skaberi. Nej, det var det ikke.
Jeg kunne ikke gøre for det. Jeg savnede i
den stund min moder. Siden hen, da spo
rene var udvisket, og endnu i min alder
dom kan jeg sørge stille over mig selv og
for mig selv. Ingen, som ikke har prøvet
det, kan forstå det. Dog livet er der med
sine krav, og man overvinder meget i ti
dens løb. Man skal passe på de små børn!
1926 fik vi en lille dreng. Han blev døbt
Gert. Hans gudmor var en ældre svensk
kone, som blev min gode ven. Og så var
skovtiden ved at være forbi. Jeg holdt me
get af Asnæs. Da vi var flyttet til Melby
og siden hen i mit liv, tog jeg en enkelt
gang min cykel og kørte derud, men talte
ikke med nogen. Sad bare og så mig mæt
på alt det skønne. Mange mennesker har
undret sig over, at vi kunne udholde at bo
ret så isoleret. Især om vinteren kunne det
jo være lidt trist, men nej, vi havde jo
dyrene at passe og børnene. Men vi havde
en glæde, som det havde været slemt at
undvære. Læsning. Hans Christian læste
så godt op, og så kunne jeg jo sidde med
håndarbejde. Strikke strømper kunne jeg
og læse samtidig, men i mange år var der
jo mangel på uldgarn. Vi læste alt mellem
himmel og jord. Oppe på loftet lå flere
årgange af »Ugens Nyheder«, de blev
læst. Allers Leksikon gav far os, et han
havde samlet som ung, og enkelte bøger
ejede vi foruden salmebog og Det Ny Te
stamente. Og en dag kom Hans Christian
med en stor kasse bøger. En af eleverne
ville ikke slæbe den med sig, da han rejste,
og spurgte, om Hans Christian ville ha'
dem. Og det var jo haps. Der var Jack

1927 købte Hans Christian Hansen et
husmandssted ved M elby Sønderstrand. Han fik
hest og den et yndigt føl, som han her står og
siger prr til for at berolige det, fordi det er bange
for fotografen. Så kom landbrugskrisen 1931.
Føllet blev solgt, og hesten, og snart stod
familien helt ruineret. Først efter mange års
bitter kamp kom familien atter på fode, han
ansat ved vejvæsenet, hun som indehaver af en
rulleforretning i Kalundborg. Men han glemte
aldrig føllet, det eneste han nåede at få.
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Herregårde II

Londons »Sneens Datter«, Dostojevskij's
Raskolnikov, Charles Dickens David Cop
perfield og mange flere. Det nye bibliotek
i Kalundborg blev nu hjemsøgt jævnligt,
for nu havde vi blod på tanden. Jeg har
alle dage læst fra den dag, da det var lært,
men Jack London lærte mig virkelig at
læse. En fiskerkone i Havnemark var også
»læser«, så vi kunne skiftes til at hente. Og hvor vi læste. Hvor fik I dog tid, lød
det altid. Men det får man, når man har
lysten. Tid efter anden bliver man jo
bjergtagen, og man omstiller sig gennem

et langt liv, men der er forfattere, som
bliver ens favoritter.
Vi havde nu fået fat i et lille sted ved
Melby Sønder Strand, der kunne fås 5
tønder land statsjord som tillægsjord - og
det vældig god jord. Bygningerne var jo
nok lidt små. Men der var et lille hus for
sig selv til grise eller andet. Hans Christi
an lavede et maskinhus og vognport. Ja, så
var det lykkedes at få egen jord.
(NEU 33338, skrevet 1978).
1. Det er pigetidens lege- og drømmested.
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Selvejer herregårdshusmand
på Homelandet
]ohan Johansen er født 1880 ved landsby
en Bierne på Homelandet nord for Få
borg. Den østlige del af halvøen består af
herregården Hvedholms store marker,
der gav arbejde til en hel del af beboerne i
de mange husmandshuse i Bjerne og
Horne:
Mine forældre stammer her fra Horne
begge to. Faders forældre var arbejdsfolk
her i Horne og arbejdede hos bønderne i
sognet. Moders forældre havde et hus
mandssted her i sognet på 4^2 tønde land.
De havde to køer, en kvie og to til tre får,
og bedstefader var avlskarl på herregården
Hvedholm i mange år og fik sin jord dre
vet med Hvedholms heste.
Min barndom var vist meget fattig, selv
om vi regner med den tid. Vi var ti sø
skende. De tre døde som mindre, men vi
var syv hjemme et stykke tid, og min
farmor var hos os, så vi var ti daglige
mennesker små og store, og min far ar
bejdede på herregården og fik 110 øre i
dagløn i tre a fire vintermåneder, 125 øre i
nogle måneder og 150 øre i høst. Han
havde to får. Vi havde lidt mose, hvor de
stod om foråret. Om sommeren gik de
løse på herregårdsmarkerne, en tid i
brakmarken, og når der var indhøstet, gik
de på stubmarkerne, og lammene blev al
tid meget bedre end bøndernes, der gik på
en tør tredje års græsmark. Det var jo så
dejligt med får og lam, men fårene skulle
have føde også om vinteren. Fader slog
græs, som blev lavet til hø, og vi børn
skulle så ud at hjælpe ham med at sprede,
rive og stakke det sammen og senere køre
det hjem. Det blev alt sammen bjerget i
vejgrøfter og mergelgrave, og på herre
gårdens roemark blev vi drenge sendt ud
at samle tabte roer og små roer, som var

glemt. Vi kunne som regel samle et godt
læs, 10 a 12 tønder. Dertil havde vi en
skæppe land lagt med kartofler, og alt det
skulle passes. Kartoflerne skulle lægges i
jorden, holdes rene og tages op om efter
året. Alt det her nævnte både får, græs,
roer og kartofler skulle passes i fritiden,
og når der ikke var andet, så skulle fader
reparere vores træsko og lignende små
fornødenheder. Om vinteren havde han
det årlige brændselsforbrug at lave i stand
alt sammen med håndkraft. Da jeg var den
største, måtte jeg have fat i den ene ende
af saven og lige så hugge risbrænde, som
var bundet i knipper.
Moder gik på arbejde ved vask, slagt
ning, brygning og bagning. En tid gik hun
også ud som kogekone. Om høsten gik
hun på herregården og bandt korn op og
hjalp til i laden med at køre ind, både hø
og korn. Hun fik 120 øre i dagløn på egen
kost. Når mor hjalp til med slagtning og
bagning, fik hun som regel lidt med hjem.
Der var særlig et sted, hvor vi fik lidt levnemad og lignende bragt hjem. Det var en
oplevelse for os børn.
Vi havde en væv i hjemmet, som mor
brugte om vinteren. Hun var meget dyg
tig til alt arbejde også til vævning, men
der kunne ikke væves mere end tre a fire
alen lærred om dagen a 10 øre, og så spo
lede vi børn endda al islætten.
Mine forældre var så heldige eller uhel
dige, lige som folk tager det, at de fik tvil
linger den 9. marts, og året efter den 21.
april fik de tvillinger igen. Den ene af de
første døde, da de sidste blev født, og min
ældste søster blev konfirmeret, alt sam
men i april måned. Det gav ikke velstand.
I den tid kendte man ikke hjælpekasse el
ler social forsorg. Enhver måtte klare sig
på bedste måde.
Jeg har mange gange spist et stykke tørt
rugbrød med en varm kartoffel eller lidt
melsovs. Det var ikke hver dag, vi så fedt

eller margarine. Min fader sagde altid til
mor, at bare det de får er sundt og nok, så
gør det ikke så meget med sul.
Hjemmet var et dobbelthus1, og det lå
lidt fra offentlig vej, så vi boede ret ene.
Huset var 19 alen langt og 10 alen bredt2.
Der var et stort soveværelse, hvor far og
mor havde deres seng, og for enden af
sengen stod væven. Parallelt med sove
værelset var der en dagligstue med to
gammeldags senge med luger for, to som
kunne lukkes op, og to som kunne skydes
sammen til midten. I disse gammeldags
senge var der fyldt sten ind på gulvet og
der over halm og sengeklæder. Her blev vi
børn puttet ind, og vi lå godt. Det var ret
almindeligt i min barndom i ældre huse.
Ud til vestersiden lå et mindre værelse,
som min farmor havde til aftægtstue, og
en ret stor stue til på samme side blev
kaldt storstue eller tøjstue. Der havde vi
skabe og kister stående. Ved siden af dag
ligstuen mod nord havde vi indgang med
en lille forstue og videre et lille spise
kammer, og mellem forstue og spise
kammer på den ene side og aftægtstuen på
den anden var der et køkken med komfur
og åben skorsten med gruekedel til vask.
Så var der et rum til for enden af disse,
som vi kaldte værksted eller bryggers.
Endelig havde vi et baghus, hvor vi havde
plads til brændsel, får og en gris samt
nogle høns. Huset var kun møbleret med
de nødvendige stole og borde, og jeg tror
ikke, vi kunne sidde på stole alle på een
gang. Men nu kom den tid, da ungerne
begyndte at flyve fra reden, og bedstemor
døde, og så blev der stadig lavet lidt om.
Vi var tre drenge og to yngre søstre, og så
blev vi flyttet ud i aftægtstuen, og alko
verne blev taget væk.
Fader tog på arbejde hver dag om som
meren klokken 5^2, og han kom hjem
klokken V1/!. Om vinteren gik han klok
ken 6V2 og kom hjem klokken 6. Han

På halvøen Horneland ved Fåborg ligger
Hvedholm omgivet af store marker. Vest for
disse lå en lang række husmandshuse, hvis
beboere dels arbejdede på herregården dels for
gårdmændene på halvøens vestligere del.

9*

havde mad med til hele dagen, og spiseti
derne var frokost klokken 9 i en halv time,
middag klokken 12 med halvanden time
fri og om vinteren en time fri, mellemmad
klokken 4 i en halv time. Den mad, som
far fik med på arbejde, skulle altid være
sådan, at han kunne være bekendt at sidde
blandt andre og spise, og vi havde den
mulighed, hvis det kneb med pålæg, da at
give ham et par æg med.

Når mor var hos bønderne, kunne hun
nok passe tiden lidt efter hjemmets behov,
men på herregården skulle tiden overhol
des. På herregården fik alle det øl, de ville
drikke, og i høst fik de mandlige to til tre
snapse til hvert måltid i den tid, der arbej
dedes med hø, og ved nogle enkelte andre
arbejder fik de også udleveret snaps. Da
merne fik hver en snaps pr måltid, og til
hele serveringen havde vi en dreng kaldet
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øldrengen. Som dreng har jeg set 26 mand
gå og høste med le med hver en til at binde
op efter sig og 7 mand til at sætte kornet
sammen i blokke3 og forvalteren ridende
frem og tilbage langs hele linjen og øl
drengen kørende med øl til alles behov.
Børnenes måltider var ikke helt be
stemte, da nogle var på arbejde og nogle i
skole. Kun om aftenen spiste vi sammen
med fader, og når vi fik kartofler og flæsketerninger, havde vi bestemt ordre på,
at når vi dyppede kartoflen i fedt, måtte vi
ikke tage flæsk til. Når mor var på arbejde, kogt e vi kartofler eller grød, så det var

nemt for mor at lave aftensmad, men altid
kun en ret mad. Vask ordnede mor altid,
men gulvfejning og lidt rengøring lavede
vi børn efter bedste evne.
Mine forældre havde ikke ret megen tid
til fritidsbeskæftigelse eller andre inter
esser, men vi holdt dog en tid en venstreavis og Ugens Nyheder. Foreningsliv var
der ikke noget af i den tid, og af politiske
partier var der kun Højre og Venstre. Far
stemte venstre, senere socialdemokratisk.
Vi børn gik i søndagsskole søndag ef
termiddag. Der var nogle forskellige
mænd og kvinder, som kom og holdt tale

Johan Johansens hus på Horne mark. I hans
barndom boede der 10 mennesker i huset. Det
var et selvejerhus, men der hørte ikke agerjord til
huset, kun en stor have. Indtægterne skulle
komme fra dagleje, dels i form af kontant
pengeløn, dels som velvilje af forskellig art.

Allé der fører ind til porten til avlsgårdens store
gårdsplads, Hvedholm 1937.

og andagt for os og sang nogle sange,
nærmest indre mission. Kirke- og alter
gang var der ikke ret meget af, da det altid
kneb med at nå det, som skulle gøres, men
vi børn blev alligevel ikke forsømt med
kristendom. Mor lærte os meget godt.
Vores hjem var ejendom med en lille
prioritet. De handlende var det ikke altid
lige nemt at komme om ved, for pengene
var kun små, og begyndte man først at
skylde noget væk, var det ikke nemt at
komme på ret køl igen. Myndigheder og
politi har vi aldrig haft noget udestående
med. Senere blev der bygget tre dobbelt
huse til herregårdsfolk, og det blev til me
get ballade, både med omgang, høns og
børn.
Jul har jo altid været børnenes fest, og
det var den eneste gang, vi fik hvedebrød
eller franskbrød, som det jo hedder nu, og
første gang vi havde juletræ, var jeg 11 år.
Jeg fik et lille grantræ hos gartneren på
herregården ca en alen højt, og vi var fem
børn hjemme dengang. Jeg lavede fem
kurve af papir, og vi havde fem lys og fem
stykker to øres sukkerfigurer. Jeg kan
huske, min var et ur. Det var alt sammen
meget småt, men dog en storhed for os.
I vor kreds var der ikke råd til så store
gilder. Dog til barnedåb var der altid et
godt måltid til dem, som havde været med
i kirke, og bryllup var noget lignende. Til
begravelse blev der serveret kaffe med
brød til dem, som kom til ligfølge. I se
nere tid blev det til et glas vin og en kage,
men det var alt sammen i de mindre
kredse4. Skolegangen begyndte, da jeg var
syv år, og var hveranden dag. Den første
begyndelse var hos en lærerinde, som ikke
var så god ved børnene. Hun straffede
hårdt og lod dem sidde efter, mens hun
gik en tur på visit. Hun vovede endda at
binde en dreng til skolens inventar, dog
med det resultat at hans fader kom til ste
de og holdt en større forelæsning for hen-
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de. Det hjalp en tid for den drengs ved
kommende. Efter to års forløb kom jeg i
en anden skole. Der var læreren en ældre
herre, som gjorde så stor forskel på små
folks og bønders børn, at det vakte stor
forbitrelse blandt de mindre bemidlede.
Store folks børn kom med foræringer så
som en and, en gås, en flæskesteg, et par
dueunger eller lignende. Det gjorde un
derværker for lange tider. Der var en
dreng, som sagde til sin mor, at jeg kom
mer til at have noget med, for han begyn
der at blive helt urimelig. Omsider døde
den gamle lærer, og vi fik et par vikarer,

som ikke faldt så godt ud. Nu blev der
bygget en stor skole færdig, og tre skoler
blev slået sammen til en. Der var gode
forhold og ingen standsforskel, og vi fik
noget lært i de to år, jeg gik der. Nu blev
der en anden skole bygget færdig, og da
der var for lidt børn til den, måtte jeg igen
flytte. Der var en dejlig lærer, men bør
nene var delt op i to hold, og de sloges,
sommetider så blodet flød. Det var ikke
standsforskel, men skolens beliggenhed,
der gjorde grænse på holdene. Og her blev
jeg konfirmeret fra. Forberedelsen til
konfirmationen foregik hos en ældre

A t luge stenbroen på den store gårdsplads var et
af Johan Johansens arbejder som dreng, men da
Mogens Mackeprang tog dette billede i 1908, var
Johan Johansen ude at tjene på bøndergårde.

præst i stedets præstegård og gik så no
genlunde, troede vi da, men det havde ik
ke været så godt efter præstens mening,
for vi fik en større reprimande på kirke
gulvet, så alle forældre var skuffet over
deres børns opførsel. Til overhøring i kir
ken blev vi spurgt enkeltvis, men jeg tror
nok, at præsten var så god, at han spurgte
ikke om mere, end han vidste, der kunne
svares på. Den gang var der ikke ret meget
skik at give gaver. Jeg fik to lommetør
klæder og tre kort. Den første altergang,
tror jeg nok, er temmelig ens for alle. De
har ikke den fulde forståelse af brødets og
vinens betydning, og de fleste var mere
eller mindre optaget af det, som foregik.
Jeg var kun ti år, da jeg begyndte at gå
på arbejde på herregården, og nu vil jeg
forsøge at skildre lidt om mig selv fra den
tid og frem efter. Vi var mellem 15 og 20
drenge, som gik på herregården hveranden dag, og hveranden dag gik vi i skole.
Vi fik 65 øre, middagsmad og øl i dagløn,
og arbejdet bestod om foråret i at sprede
muldskud i græsmarkerne, samle sten af
kornmarkerne og lægge dem i bunker. De
blev senere kørt i mergelgraven. Senere
hakkede vi roer og udtyndede dem. Om
høsten var vi to drenge sammen. Så ud
gjorde vi for en voksen både til opbinden
og hjemme i laden, men ind imellem disse
arbejder havde vi omtrent 2 tønder land
med stenbro, som skulle luges og holdes
rene. Vi havde en pude bundet på hvert
knæ, og så lå vi der og kravlede og lugede
med et lille trekantet jern. Det var et me
get kedeligt arbejde at ligge på de hårde
sten med solen brændende ned på os, og
der kunne aldrig komme nogen luft ind
mellem bygningerne. Der var en gammel
mand til at passe os, og han fejede snavset
sammen og målte stykker af til os. Det var
ikke lige nemt at styre sådan en bande,
men når arbejdsgiveren spurgte ham,
hvordan det gik, så var svaret altid: »Når

jeg har sådanne drenge, så er det ingen
sag.« Jeg hjalp med tærskning om vinte
ren, og selv om det ikke var de helt store
penge, jeg tjente, så kunne jeg dog købe
mit konfirmationstøj og et sæt tøj foruden
samt arbejdstøj og seks skjorter, og så
havde min mor dog fået lidt penge hos
mig, når jeg fik min afregning. Der var
aldrig til slik og lignende. Kun til som
mermarked var jeg med og fik 25 øre at gå
til marked med, og da jeg kom hjem,
spurgte far, om jeg havde givet alle pen
gene ud.
Der følger en beskrivelse af de gårde, hvor
Johan Johansen tjente, indtil han blev
fuldvoksen. Et år tjente han på en papfabrik, men det var et vådt og usundt arbej
de trods gode boligforhold, så han tog tje
neste på en bondegård igen:
Jeg havde nu været på session og blev
kasseret. Nu kom der en anden tid, og
samtidig fik jeg nye interesser. Jeg blev
afholdsmand og var det i 10 år, og min
anden interesse var jagt, og jeg drev ulov
lig jagt indtil 1930. Jeg kom nu på herre
gården og tjente fast. Der var megen bru
talitet. Det var altid den stærkeste, som
havde ret. Det var en stor gård, 600 tøn
der land, 130 køer og opdræt, 14 spand
heste. Der var forpagter med frue, to for
valtere, en kusk, en smed, en staldkarl, en
fodermester, en kalvepasser, en grisepas
ser, to røgtere og to rensemænd, som også
skulle strigle. Dertil en forkarl og ti karle,
som alle var på et værelse. Der var ti faste
daglejere. Af damer var der en jomfru, to
stuepiger, to mejersker, en bryggepige, en
kokkepige og seks til otte malkepiger. Vi
karle havde hver sit spand heste, og der
var ingen, der fik dem at bruge. Der kom
mange forskellige mennesker mellem år
og dag. Nogle var der en uge, nogle en
måned, og nogle tjente året ud, sjældent
længere.

På karlenes værelse var der sjældent ro,
men det blev en vane at sove, når vi ville.
Nogle spillede kort, en på harmonika, og
andre sloges somme tider for spøg, til an
dre tider for alvor. Nogle gik til pigerne,
og nogle kom pigerne til. Det var ingen
børnehave, og det var ej heller nogen stor
moral, som var tilstede. Det var en sjæl
denhed, der ikke var en eller to piger, som
var frugtsommelige. Der var en karl, som
selv sagde, han havde 11 børn med 10
forskellige piger. Han blev hentet endda
nogle gange til afsoning af børnebidrag.
Vi havde en pige, som havde et barn og
skulle have et til. Hun sprang i voldgraven
og druknede. Lidt senere var der en anden
pige, som også gik i vandet, men hun blev
fisket op af forvalteren. Jeg fik dengang en
sådan afsky for kvinder, så jeg ikke kom i
deres nærhed endnu i flere år.
Kosten var på en sådan gård under al
kritik. Vi fik byggrød mandag, onsdag og
fredag, om tirsdagen grønkål med kogt
flæsk, om torsdagen hvidkål også med
flæsk altid meget salt, om lørdagen ølle
brød og stegt flæsk. Mandag og onsdag fik
vi også stegt flæsk og fredag pandekage,
om søndagen en eller anden grød. Vi fik
90 kvint5 margarine og 2 pund ost udle
veret om ugen og skulle så smøre vores
mad selv, men da vi fik mælk og grød
morgen og aften hver dag, ville vi gerne
have et stykke smørrebrød til mælk, og så
fik vi for lidt til ugen, og da vi bad om lidt
mere, blev det os nægtet. Det førte til 3^2
dags arbejdsnedlæggelse og afsked for fires vedkommende med løn til dato 29. ju
li. Lønnen på herregården var 300 kroner
for et år.
Vi fik som fortalt pandekager om freda
gen, men fik hverken sirup eller sukker til
dem. De var stegt i oksetælle eller klaret,
som det også kaldes, og pandekagerne blev
helt stive, når de blev kolde. Vi fik en ny
forkarl og et par nye karle. Forkarlen
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spurgte pænt om lidt sirup, og spørgsmå
let gik videre gennem alle instanser og
kom tilbage med et rent nej. Forkarlen
svarede: »Jeg håber, vi får sirup næste
fredag«, men det fik vi ikke. Forkarlen
hentede en hammer og en pakke rørsøm,
og der blev slået en pandekage fast på
væggen for hver mand, pæne platter.
Næste fredag var der sirup på pandeka
gerne. En anden gang måtte vi ikke få nye
kartofler, skønt de gamle var ubrugelige.
Så gravede vi nye op i haven, fik dem kogt
i pigeværelset og brugte dem som pålæg.

Det blev anmeldt som tyveri, men da kar
toflerne var spist på stedet, kunne der ikke
skrides ind. Det var ellers ikke skik at blande
politiet ind i sådanne små affærer. Den der
fikpryglene, han togdem. Jeg har set en karl
efter sådan et opgør blive båret i seng.
Han lå i fem dage. Så stod han op og
klædte sig på, rejste sin vej, og vi hørte
ikke mere fra ham. Jeg har kun set een
gang, at politi måtte tilkaldes og måtte
binde et par stykker. De blev kørt ind i
arrest, til de blev ædru, og så kom de igen.
Jeg var ude for et overfald, hvor modpar-

Laden på Hvedholm blev bygget 1637. Dengang
blev kornet tærsket med plejl af gårdmændenes
tjenestekarle som pligtarbejde. Efter 1800 blev
det husmænd og herregårdskarle, som svang
plejlen og bankede kærnerne af. Da Mogens
Mackeprang 1908 fotograferede laden, var
plejlen forlængst afløst af tærskeværk, og de
fleste af husmændene havde mistet
vinterarbejdet.

johan johansen står som nr. 3 fra venstre som
bondekarl i en gård. Konen trakterede folkene,
for at de ikke skulle høste hendes grønkål, efter
at de var færdige med kornet. Det har de for spøg
truet med. På en sådan gård havde
gårdmandsfamilien og tjenestefolkene det som
een stor familie. Forudsætningen var, at man
tilpassede sig hinanden.

ten brugte kniv. Da måtte jeg på sygehus
og lappes sammen, og jeg måtte have po
litiet til at hjælpe mig til min ret. Det
kostede godt 100 kroner at blive lappet
sammen igen.
Johan Johansen var en af de fire, der
måtte forlade gården efter strejken. Han
fik en dårlig plads hos en bonde, og i to år
tjente han som fodermester på en større
gård. Så var han atter et år på herregår
den, og derefter igen et af de steder, hvor
han havde tjent før:

Mine forældre boede ikke så langt fra, og
min mor var syg. Jeg havde nu været for
lovet med en pæn pige et års tid, og mine
forældre ville gerne, vi skulle gifte os og
flytte hjem, så de gamle kunne blive pas
sede, og vi skulle så overtage huset. Min
mor døde imidlertid i januar måned, men
da det nu var bestemt, at vi skulle hjem,
så blev vi gift 6. maj 1909.
Min kæreste tjente på en bondegård, og
der havde hun tjent i 10 år. Det var flinke
folk. Da de hørte om vort giftermål, sagde
manden: »Du kan bestemme, hvornår og
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hvor mange du vil have med, men bryl
luppet skal stå her, og vi skal nok koste det
hele«, og det gjorde de. Vi fik et stort
gilde og mange fine gaver, 100 kroner i
penge, og det bedste af alt, da vi skulle
rejse, sagde de: »I må tage jeres brudeseng
og sengeklæder med, det er vor tak for tro
tjeneste«. Selvfølgelig var vi glade. Da jeg
kunne få en større løn, flyttede jeg tilbage
som fodermester, og vi mente jo, at vi
nemt kunne leve af 35 kroner om måne
den plus 10 kroner, som far skulle give os
for kost og logi. Det var nu ikke helt let.
Huset havde vi fået billigt, men der var jo
beregnet en del aftægt.
Det blev nogle år i slid og slæb med
fattigdom, men vi forstod at holde sam
men. Første sommer gik det godt. Da
hjalp min kone til med at tjene, men 18.
februar fik vi vores første barn, og nu
kunne hun jo ikke så godt gå på arbejde.
Nu kom der ny forpagter på herregår
den og med ham andre og bedre forhold.
Han er den fineste arbejdsgiver, jeg har
arbejdet for. Der kom nu nogle år, som
ikke var gode for arbejdsfolk på landet. Vi
var to til tre år bag efter med løn der om
kring første verdenskrig. 1918 blev vi or
ganiserede, og jeg blev tillidsmand på
herregården og kasserer i fagforeningen,
og som sådan fik jeg meget øvelse i at
forhandle, men det gav meget arbejde og
utak. Jeg blev samtidig fyrbøder på et
stort selvtransportabelt tærskeværk, og
det rejste jeg ud med og fik 1 kr og kost
ekstra om dagen. Vi kom på fire store
herregårde, og der oplevede vi mange
hæslige ting.
En historie fra dagliglivet på herregår
den. Min kone hjalp mig med at hakke
roer, og vi tog børnene med i marken. Da
vi havde været der ude nogen tid og kom
til dem på tilbagevejen, hvilket syn. Den
ældste græd, den anden var snottet og den
tredje havde lavet bukserne fulde, og den

mindste var våd. Så sagde jeg: »Gå hjem,
og du skal ikke komme herud mere. Vore
børn skal ikke leve som dyr«. Det var sid
ste gang min kone var på arbejde for dag
løn. Nu er der måske nok nogen, som
tror, at jeg overdriver, men det samme
sker på herregårde endnu i året 1955.
I disse år kom det mig til gode, at jeg
havde en bøsse. Jeg hentede mange mål
mad. Det var mest harer, fasaner og æn
der, og alt sammen var ulovligt på herre
gårdens jagt. Jeg opnåede at blive taget en

Johan Johansen var en flot karl, og han tjente
skiftevis i bøndergårde og på herregården, Han
blev kasserer i fagforeningen og var med til at
skaffe landarbejderne bedre løn. Selv forlod han
landbruget og arbejdede som arbejdsmand.
Hans søn har udlånt billederne,
da beretningen skulle trykkes.

gang og blev dømt til 50 kroner i bøde.
Dem sad jeg af på 11 dage, men tjente dem
ret hurtigt igen, da jeg kom hjem. Da jeg
rejste fra herregården, var det nærmest
organisationen, de ikke ville bøje sig for.
Vi fik 42 kroner om ugen, men nu var der
ikke får, kartofler eller noget andet.
Der var større løn at tjene som arbejds
mand, og Johan Johansen har siden haft
mange slags arbejde. Han har været med
til anlæg af veje og elektriske ledninger,
og han har ryddet 10 kilometer stengærde
og slået stenene til skærver for en en
treprenør. Ind imellem har han gået på
jagt og fiskeri, og det var et forbedret hus,
som han kunne lade gå videre til sin æld
ste søn. Som slutning skriver han:
Førhen var arbejdsfolk på landet slaver i
ordets mest brutale forstand.
Nu er det blevet sådan, at ingen behø
ver at lide nød, og de gamle kan med lidt
økonomi leve ordentligt og sorgfrit.
(IHA 1858, skrevet 1955).
1. Dobbelthus, et hus med indgang midt på langs
iden, således at der kan bo en familie til hver
side. Her boede farmoderen med sønnens fami
lie i huset.
2. Husets størrelse var 12X 6,3 m.
3. Kornhobe
4. En skildring af bøndernes traditionsrige bryl
lups- og begravelsesgilder på Horneland er ude
ladt. Disse var baseret på gensidig hjælp.
5. Et kvint er 5 gram

Fodermesterens datter
om husmændene
Anna Møjen er født 1894 og er vokset op,
medens faderen var fodermester på her
regårdene Ellinggård og Bannerslund.
Disse gårde ligger i Elling sogn nord for
Frederikshavn. Faderen var født 1874 i en
bondegård, og beretteren Anna Møjen
blev selv gårdmandskone:
Lerbæk er den største gård i det gamle
Elling sogn. Ved århundredskiftet var der
mange faste daglejere til gården. Nogle af
disse boede oppe ved skoven og andre nede
på marken tæt ved havet. Husene oppe
ved skoven var de bedste at bo i, og der
boede de, der havde været på gården i
flere år. Nogle gjorde karls arbejde, og
andre var medhjælpere i ko- og hestestald,
ligesom der også altid boede en mand, der
var håndsnild og kunne udføre flere nød
vendige, håndværksmæssige arbejder på
den store gård og de mange daglejerhuse.
Der boede nede ved stranden en familie i
mange år, hvor manden var kommet til
straks efter sit giftermål som grøftegraver. Der var jo et utal af grøfter på den
store gård, og når markerne blev hegnet
ind til de mange kreaturer, blev grøfterne
helt trådt sammen igen. Han satte også de
mange hegn op og efterså, de var i orden,
og han var en betroet mand, som når det
var nødvendigt godt måtte tage en eller
flere af de andre daglejere til hjælp til sit
arbejde efter aftale med godsejer eller for
valter. Der var mange børn hos Jens Axelsens, og hans kone var fast malker på
gården gennem de mange år, og hun var
meget respekteret blandt de andre koner i
daglejerhusene. Hun satte en ære i, at
dette arbejde blev ordentligt udført, og at
køerne blev malket rene, så der ikke blev
syge yvere. På en så stor gård var der næ
sten køer, der kælvede året rundt, og Sti

ne fik indført, at konerne fra de fem huse
ved havet måtte tage en fire pots spand
med og få den fyldt med den gode rå
mælk, som spædekalvene ikke kunne
drikke. For som hun sagde til godsejeren,
var det bedre, at fattigfolks børn fik den
gode mælk i stedet for grisene, og karlene
på gården brød sig jo kun om råmælks
pandekager to gange om ugen, og hun
overvågede nøje, at alt gik ærligt til, så
hver fik lige meget.
Det var et slidsomt arbejde for de ko
ner, som måtte gå de ca to kilometer tre
gange dagligt frem og tilbage og malke 20
køer hver gang for en pris af 50 øre om
dagen. De måtte op klokken tre til fire
sommer og vinter for at nå hjem og få de
største børn i skole og de mindste passet,
før de igen skulle afsted før middag. Bør
nene havde en god mils vej at gå for at nå
Elling gamle skole, som lå ca en kilometer
vest for Bannerslund, så de kom jo tit for
sent og fik skænd. Jeg husker en lille frisk
dreng, Niels hed han, han var altid tidligt
på færde og pæn i tøjet. Han var søn af
gartneren på gården, så hans mor malkede
ikke. Mens vi boede i Kirkehuset i Elling,
kom han altid ind for at følges med en af
mine brødre i skole. Om sommeren gik
det jo i trav på bare fødder, men om vin
teren sad Niels og fik en kop varm mælk
sammen med os andre, mens mor tørrede
hans våde træsko med tørvegløder fra
kakkelovnen ved at ryste dem frem og til
bage i »snudetræskoene«, som alle jo
brugte dengang.1 Nielses gamle far er lige
fyldt 100 år og bor på plejehjemmet i Fre
derikshavn og har det godt. Niels drev det
op til at få en stor gartnerforretning i Fre
derikshavn. Han har en sød kone. De har
nu overdraget forretningen til en søn,
men følger stadig arbejdet med interesse.
Vi træffes hos fælles bekendt og taler tit
om de gamle, hårde, fattige tider, der var
så rige på hjælpsomhed over for dem, der
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havde det værre. Der kom man virkelig
hinanden ved og tog sig tid dertil.
Der var jo også dem, der flyttede både
til maj og november med mange børn, lidt
indbo og en efter datiden stor gæld hos
købmanden. Disse stakkels børn kunne
aldrig følge med i skolerne. Dersom de
ikke fik en god plads ude hos bønderne,
når de som tiårige kom i øverste klasse
med to halve skoledage om ugen, så de

kunne være hyrdedrenge, få en god kost
og i mange tilfælde blive som barn af hu
set, indtil de blev 15 til 16 år, da blev også
mange af dem tabere på livets hårde lan
devej. De blev herregårdsbisser som deres
forældre. Med husly og kost fik en dagle
jer dengang kun en god krones penge om
sommeren og 40 til 50 øre om vinteren,
og skulle manden have en flaske af og til -

Fælles for de tre gårde i Elling sogn syd for
Skagen var, at ejerskifterne omkring
århundredskiftet fulgte rask efter hinanden.
Herregården Lerbæks tilliggende var vurderet til
25 tønder hartkorn. Dens gamle lave
hovedbygning i bindingsværk fik omkring 1800
forhøjet midtpartiet i grundmur. Fotograferne
Holt og Madsen har fotograferet.

Til husene ved havet var der en plet jord
til kartofler og andet og plads til en gris og
nogle høns, og blev man boende i flere år,
havde man også en ged, mest et kid bør
nene havde fået af naboen som legedyr. I
kostalden på Lerbæk havde man altid en
buk stående. Det skulle efter gammel tro
hindre kalvekastning i den store besæt
ning. Her blev »Mette« så trukket op, når
den blev gammel nok. Det gjorde forre
sten alle egnens geder, da det var foder
mesterens ekstrafortjeneste, og det var nu
ikke et dyr, man brød sig om at have,
uden at man havde god plads. Dels kunne
den blive olm og ikke til at spøge med, og
dels lugtede den forfærdeligt. Det skulle
være denne lugt, der modvirkede kalve
kastningen. Jeg tror nok disse folk fik et
par læs tørv til vinterbrug, og så måtte de
tage stød op i skoven og køre dem hjem
sammen med kvaset fra de fældede graner
til de mange hegnspæle, og der kunne jo
også findes både kul, trækasser og andet
ved stranden, som var godt for kakkelov
nen, så indendøre frøs man ikke.
På Ellinggård havde de mest to til tre
daglejerfamilier. De boede i den gamle El
ling præstegård, som nu hørte til gården,
efter at den nye jordløse præstegård var
bygget nede tæt ved kirken. Gården ejedes
af en studeret mand, hr Nyholm med
frue, som det ikke var gået så godt for,
sagde man. Han gav sig til at plante på
præstegårdens jord og en del af sin egen,
som han også planerede og forbedrede.
Men det gav jo ikke indtægter med det
samme, så fruen måtte spare meget på
maden til de sultne, voksne mænd i fol
kestuen. Det kunne de jo ikke klare sig
med, så trods den hyggelige beboelse og
den skønne gamle have rejste de fleste ef
ter en kort periode. Her hjalp konerne
også med at malke, ligesom de også tog
del i det grovere arbejde i hus og have,
men på grund af den ringe kost og beta

ling søgte de fleste bort til november. Så
kneb det med at få tærsket og lavet tag til
de lange længer på udhusene. Ude på
Strandby hede boede der nogle arbejdsfolk
i små huse. Det var tørvegravere, tegl
værksarbejdere, håndlangere og lignende.
Når de en lang periode om vinteren ikke
havde fast arbejde, gik de de to kilometer
til Ellinggård for at stå og tærske en lang
dag for en smal kost og 36 øre om dagen.
Når de så af og til skulle have en flaske
brændevin at dele for at sætte lidt lys på
tilværelsen, var der ikke meget at komme
hjem med til mutter og de mange børn,
har en af dem fortalt mig. Han var nu
heldig at have en dygtig og nøjsom kone
og flinke børn. Hun kartede, spandt og
syede for folk, og børnene kom tidligt ud
at tjene, var ofte i pladsen året rundt og
kom tit med en »bette gnalling« eller
»grow kag« til dem derhjemme. En
»gnalling« er et stykke kød eller flæsk ef
ter slagtning. Børnene plukkede også lyng
i heden og hø til geden. Om vinteren åd
den gerne toppen af lyngen. Resten kom
så i kakkelovnen eller bageovnen. I det
hjem brugte de også tykke siv, som bør
nene plukkede langs grøfter og de sure
steder i heden. Rod og spids blev klippet af
og resten klippet i passende stykker og
tørret. De blev så sat i en lille flaske med
jordolie. Når marven i det tørre siv havde
trukket olien op, gav det et lille roligt lys,
som moderen strikkede ved, mens hun
hjalp børnene med lektierne. Da de ingen
får havde, var der ikke råd til tællelys. Fik
Line af og til et stykke tælle for sit strik
kearbejde, var det til at stege fisk i og godt
til mands og børns frosne fingre og tæer i
det dårlige fodtøj. Først når far kom hjem,
blev lampen tændt, og kakkelovnen fik en
ekstra tørv eller flere.
Jeg husker en daglejerfamilie fra Elling
gård, som boede der flere år. Manden
hjalp i marken om sommeren og i kostal

den om vinteren, mens konen hjalp i hus
et og malkede. De var tilfredse med til
værelsen. Når de for det meste boede ene i
præstegårdens huse og var ene om bær i
haven, havde de det dejligt med deres
mange børn. Forældrene havde, som man
siger - ikke opfundet krudtet, og børnene
var sinker i skolen. Jeg gik i skole sammen
med tre af dem. Da Niels Peter skulle gå
til præst, havde han hverken koppe- eller
dåbsattest. Vores lærer bad drengen om at
gå til lægen og vise ham arrene efter vac
cinationen på sin arm, for den kunne
Niels Peter huske, havde været meget
»gal« (øm). Det lykkedes Niels Peter at få
den, og han var meget stolt, da han kom
med den fine blå attest. Da dåbsattesten
endelig langt om længe kom, viste det sig,
at han var begyndt at gå til præst et år for
tidligt. Lærer Jensen var meget vred.
Niels Peter græd og sagde, at han ingen
ting vidste om, hvor gammel han var,
men hans mor og far syntes, han var stor
nok.
I næste afsnit skildrer Anna Møjen de
husmænd og daglejere, som ikke tog ar
bejde på herregårdene, men gik på dagleje
hos bønderne eller slog sten til skærver
om vinteren. Om sommeren var der ar
bejde at få på teglværk. I det følgende
afsnit vender hun atter tilbage til herre
gårdenes arbejdere:
På Bannerslund var der flere af disse dag
lejerfolk med eget hus, der arbejdede med
grøftegravning, savning, i tørvemosen,
hø- og kornhøst, kartoffeloptagning og
om vinteren i skoven eller på loen med
plejlene. Da mine forældre 1904 flyttede
hen til gården i det nye fodermesterhus,
flyttede Jens Bæk ind i Kirkehuset, hvortil
der var jord til et par køer og får og plads
til en gris og nogle høns. Han kørte mæl
ken ind til Frederikshavn to gange dagligt
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i al slags vejr, hentede mask på brygge
riet, skulle se efter, at redskabsrummet
var i orden. Var der knækkede skovle,
grebe, økser, save eller lignende, skulle
han bringe dem til smeden, og var der et
vognhjul eller andet defekt, skulle han ta
ge det med til karetmageren. Han havde
sin hest Sidsel til mælketuren, og den
kørte han alle de ture med og sørgede for,
at tingene kom hjem igen. Hvad han fik i
løn ud over at bo i huset med jorden til,
ved jeg ikke. Blev han spurgt, svarede
han, at han var godt fornøjet med det, han
fik.
Øst for kirken var der også et hus med
to lejligheder, som hørte til gården. I den
ene ende boede Søren og Marie. Det var
små lejligheder i et fugtigt kampestens
hus. Der var fælles bryggers med gruekedel og bageovn bagved indgangen, som de
også var fælles om. Søren og Marie havde
fire voksne børn og en lille pige. Søren var
staldkarl, og Marie skulle malke på gården
for 30 øre om dagen. Hvad Søren fik, ved
jeg ikke.
I den anden ende af huset boede Mikkel
og Maren med hendes åndssvage broder.
De havde ingen børn og var ældre folk, så
Maren skulle ikke arbejde på gården. Hun
var meget stilfærdig, men Mikkel lo altid
og var i strålende humør og en stor gav
tyv. Han var tækkemand, kunne mure en
svinesti op. Kunne ordne spiltov og kryb
ber i hestestalden og båselav og kalvestier
i kostalden. Han var »klamphugger«, som
det hed i datidens sprog. Der var meget at
gøre med de lange stråtækte længer på
gården og de to huse i Elling by. Husmår
og ilder lavede tit ravage i disse tage, så
det kunne regne ned. Når man gjorde ham
opmærksom på det, svarede han altid med
sin lyse latter: »Så skal Mikkel saftsuseme
osse snåt kom etter dem«. Engang han
tækkede Kirkehuset, fik han mig til at løbe ind og sige til mor, at hun måtte skyn

de sig at komme ud, da det snart gik galt
med de bette kyllinger. Da mor kom ud, lå
skrukhønen og baskede sig i det varme
sand, og alle kyllingerne var der godt nok.
Da mor gjorde opmærksom på det, slog
han sin skraldende latter op og sagde:
»Jamen kan du da ikke se, Marie, at Mik
kel er på taget - og han er både tørstig og
sulten«. »Jo, og at du er en rigtig ræve
pels«, svarede mor, »men vil du lade kyl
lingerne gå, skal både du og din medhjæl
per være så god at komme ned og få kaffe
om et øjeblik«. Det var jo det, Mikkel lu
rede på.
Oppe vest for skoven boede Hans og
Charlotte. Hun var svensker og var kom
met hertil sammen med flere unge piger
for at tage plads på de store gårde omkring
Frederikshavn. Lotte længtes og græd
meget, og den flinke, gode Hans tog sig
kærligt af hende, så kærligt at de nogen
tid efter ventede et barn og blev gift. Det
blev en lille pige, og Hans var ellevild af
lykke. At barnet var åndssvagt, kunne el
ler ville Hans ikke se. Hun var hans eet og
alt, men da hun døde i skolealderen, slog
Hans sig på flasken og var sjældent ædru.
Lotte derimod arbejdede sig ud af sorgen
og blev helt uundværlig på gården. Dygtig
som hun var, hjalp hun med vask, slagt
ning og bagning. Hun tog sig af gårdens
store linnedskab og »endevendte og side
kastede« de mange lagener, når de var ved
at slides på midten. De var hjemmevævede og af hør og syet sammen med hørtråd.
Begge bredder havde altså æg i begge sider,
og arbejdet foregik således: Det slidte la
gen er tyndt midt på, hvor det blev klippet
over og vendt ud til siderne, hvorved det
stærke kom ind på midten. Så var der et
stærkt lagen igen. Alt blev syet i hånden,
så det var et stort arbejde. Grundet på
Lottes store dygtighed og pålidelighed sås
der gennem fingrene med Hans' efterhån
den store uduelighed, så han fik lov at

komme og gå, når han var tilpas til det.
Huset var deres eget. Lotte hjalp også mor
med hendes storvask, og da Lotte hverken
kunne læse eller skrive, men nok regne,
læste mor de breve, der kom fra Sverige,
og besvarede dem igen. Lotte havde aldrig
fortalt hverken Hans eller andre, at hun
havde en datter i Sverige, som var opdra
get hos hendes søster, men nu var denne
søster død, og da datteren fandt brevene
og så, at hendes mor boede i Danmark,
kom der en dag et brev med billede i, at
hun ville komme på besøg. Hun var godt
gift, havde fire børn, og hendes mand
havde en god stilling på et slagteri i Göte
borg. Lotte var både glad og ulykkelig på
samme tid, for hvor skulle hun have sin
datter i den eneste lille bitte stue med det
allernødvendigste bohave. Og det værste,
en fordrukken mand, som tit kom hjem i
en ynkelig forfatning. Da mor og far kun
ne mærke, hvor Lottes tanker kredsede
om denne datter, og hvor gerne hun ville
se hende og høre nyt fra »gamle landet«,
tilbød far, at hun måtte få et værelse at bo
i hos os, kaffe på sengen hver morgen,
blive hentet ved båden »Oluf Bager« i Jens
Peter Østerbroens fine ponyvogn, som
han kørte med præsten i, når han skulle
prædike i Jerup kirke, og blive modtaget
som nogen dronning. Lottes glæde og
taknemmelighed kendte ingen grænser. I
mange år havde hun sparet og gemt penge
til et nyt gebis. Nu skulle det laves, til
datteren kom, og hun gik på sine gamle
ben den lange mil ind til Frederikshavn for
at få det lavet. Far fik sin gode ven i
Østerbroen til at køre turen og tog selv
med for at finde damen efter fotografiet.
Dagen før havde han fået klippet Hanses
smukke krøllede hår og store fuldskæg og
inviteret Lotte til eftermiddagskaffe for at
modtage sin datter og bedt Hans til af
tensmad, men betingelsen var, at han
skulle møde ren og pæn og ikke lugte af

Bannerslund blev oprettet 1672 som en ladegård
udskilt fra Ellinggård. Den blev i lange perioder
drevet af en forpagter, idet gården ejedes snart af
en, snart af en anden af egnens godsejere. Den
var vurderet til 13 tønder hartkorn.
Fra 1872 til 1919 ejedes den af P. Mehrens.

spiritus, da der skulle være fest, og far var
strengt afholdende. Lotte kom så fin og
glad og beklemt i god tid, og hvor var vi
børn spændte på at se den svenske darfie.
Mor havde givet os strenge ordrer til at
blive ude og lege alle sammen. Når vi fik
hilst på den fremmede dame, måtte vi få
saftevand og kage med, og så skulle vi gå
ud til et markdige langt ude i marken og
plukke hjertegræs til hende, som hun
kunne tage med hjem. Lotte sad udmattet
af spænding inde i den pæne stue, hvor
kaffebordet var dækket. Der lukkede mor
så Lottes datter ind og lukkede lige så stille

døren igen, så hvordan den første hilsen
blev mellem de to, ved ingen, men da mor
kom ind med kaffen, sad de med hinanden
i hånden i den lille sofa, og mens tårerne
strømmede ned ad Lottes kinder, forsikre
de hun, at så glad troede hun aldrig, hun
kunne blive. Lottes datter var en høj,
kraftig og nydelig dame og fin i tøjet. Da
Hans kom pæn og sober, gik hun ham i
møde med fremstrakte hænder og et stort
smil og sagde: »Goddag, papa, ja jeg er så
din flicka«. »Hvad er det hun siger«,
spurgte Hans. »Ja hun siger goddag far,
her har du så din pige«. De mange forkla-
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ringer hørte jeg ikke, da jeg skulle have
alle mine små søskende pyntet, inden vi
skulle spise. Men jeg kan huske, at da far
hilste på Hans med saftevand i glasset,
sagde han: »Ja du synes jo nok, Hans, at
ved denne lejlighed skulle vi have haft no
get andet i glasset«. Da rejste Hans sig
højtideligt, gav far hånden og sagde: »Nej
det synes jeg ikke, Marinus, og jeg lover
dig højt og helligt, at jeg aldrig skal drikke
en dråbe mere af det stads«. Og mens et
stort smil lyste op i hans ansigt, sagde han
med grødet stemme, »for nu har vi jo fået
vores pige igen«. Hans holdt ord, meldte

sig ind i Good Templar logen i Strandby
og rørte ikke spiritus mere, men blev en
ivrig forkæmper for at få de unge men
nesker med ind i afholdsforeningen eller
logen. Han havde selv prøvet som få an
dre, hvad det ville sige at ligge under for
drikkeriets last. Lotte var meget plaget af
gigt i lænd og ben, forslidt som hun var.
Hun havde altid en lille sort hund liggen
de hos sig i ægtesengen. Hun påstod, at
den kunne trække gigten af kroppen bedre
end noget andet. Det brugte hendes fami
lie altid, som boede i skovene nord på i
Sverige. Disse små hunde blev aldrig mere

Ellinggård er omtalt fra 1400årene som en lille
herregård. Omkring 1800 var den vurderet til 45
tønder hartkorn, men derefter begyndte bortsalg
af jord. Endnu står den smukke hovedbygning fra
1700årene. Holt og Madsen har fotograferet.

end få år gamle, før de blev så stive og
forkrøblede af gigt, at de ikke kunne
stavre afsted mere, og når de stod på dør
trinet og peb og ikke kunne følge hende på
arbejde, kom hun ind og bad far, om han
ikke nok ville aflive »Pelle« på en måde, så
den ikke mærkede det. Så ville Hans be
grave den hos de andre, og hun havde
lovning på en ny, når den blev stueren.
Som naboer til Hans og Lotte boede
Chr. Jepsen og Cren Jerup, som også var
daglejere på gården. Chr. Jepsen havde et
par køer på sin hedelod, som også han eje
de selv. Næsten alt arbejde i marken på
den store gård blev dengang udført ved
hjælp af heste og arbejdere. Den første
lille slåmaskine fik hr Mehrens i 1910, da
han var ca 70 år. 11911 kom min mand til
Bannerslund, og da han oplyste hr Mehrens
om, at hvis der blev lavet en lille rist over
knivene, som kunne holde kornet oppe og
samle det i passende dynger til neg, som
man så med en pedal vippede af med fo
den, da kunne han let ene mand slå de
store rugmarker, bare han skiftede heste,
og så kunne høstfolkene binde op. Hr
Mehrens blev så begejstret for ideen, at han
sendte min mand til smeden med maski
nen for at få den lavet. Og begejstringen
var stor både hos ejeren og arbejderne, da
det gik så hurtigt og let. Chr. Jepsen var
en meget betroet mand i arbejdet på går
den. Han så efter, at de mange grøfter
blev rigtig gravet, så de fik det rette fald
mod hovedgrøften, og det var altid ham,
der lagde rør i den smalle ager, der gik
mellem grøften og hovedgrøften til at
køre på med redskaber og vogne i sæd og
høst. Han tilsåede også med hånden alle
de store marker med korn og græsfrø, og
der blev ingen hjørner glemt. Han var
manden, der under tørvegravningen så til,
at de store egestammer, der lå væltet ned i
mosebunden, blev gravet fri og hevet op,
så intet mosejord gik tabt, og han fandt
10
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den bedste lyng, hvoraf der skulle bruges
nogle læs til at blande i rugtaget oppe ved
mønningen på de store længer. Han var
også »stakmester« til de store hø- og korn
stakke, og det var sjældent, man så en
hælde til siden. Daglønnen var en god
krones penge og kosten, men Chr. Jepsen
fik pløjet sin jord og korn og kartofler til
sæd derudover.
Cren Jerup var en høj, før mand, og
trods sit handicap - en lille arm - var han
bomstærk og en dygtig arbejder. Derfor
var det altid de grovere arbejder, han del
tog i. I skov og tørvemose, ved grøfte
gravning, og når der skulle læsses gød
ning. Han væddede en gang med tre af
karlene, at han let kunne læsse en vogn,
mens de læssede en anden, og han vandt.
Han var utrolig stærk til kosten, og man
vidste i køkkenet, at den dag Cren var på
arbejde, skulle der meget mere i gryderne,
men der var aldrig kniberi hverken på kost
eller øl i kælderen til folkene på den store
gård. Der var gammeldags, men gode for
hold.
November 1911 rejste mine forældre til
Hørbylund. Den var en meget større gård,
365 tønder land under plov foruden lidt
skov, mose, kær og en grusgrav. RiisLassen arvede den efter sin gamle onkel,
som var død om sommeren. Han købte
gården, da landet efter krigen i 1864 var
fattigt og udpint, og mange gik fallit. Han
var ungkarl, og en slægtning, fru Lassen,
styrede huset for ham. Til gården høtte
mange daglejerhuse med en halv snes
tønder jord. Ude på Torns hede lå nogle af
disse huse, hvori de samme daglejere hav
de boet i mange år og flittigt deltaget i
arbejdet på gården. Det viste sig, at Lassen
ved sin død som tak havde testamenteret
dem huse og jord. En staldkarl, der var
kommet til gården som ung og siden sit
giftermål i mange år havde boet i mejeri
bygningen, som vi flyttede ind i, var te

stamenteret så stor en sum, at han kunne
købe sig en ejendom, og fru Lassen, som
havde styret den store husholdning, arve
de penge samt landaueren og de to røde
køreheste, som hun havde kælet for som
føl og holdt meget af. Den gamle staldkarl
Marinus kørte fru Lassen bort fra gården i
landaueren med hendes røde heste for ned
til Store Frydenstrand i Frederikshavn, en
uges tid efter at vi var kommet, og vi følte
alle med den gamle fine dame, som nu
måtte forlade det gamle hjem.
Der var endnu til gården tre daglejer
huse. Det ene lå tæt ved gården, og hertil
hørte et stykke god havejord. Til de to
andre ude ved vandværket var der også en
halv snes tønder land, så de kunne have et
par køer og får. Deres koner malkede også
på gården, hvor far jo var fodermester.
Her malkedes der kun to gange dagligt, og
det fik de 50 øre for om dagen. Det samme
gav far på Bannerslund for tre gange dag
ligt. Hvad mændenes dagløn var, ved jeg
ikke, men de fik kosten, og deres arbejde
var jo nok omtrent det samme som på de
andre gårde. Kun var her voldgrave, som
jeg så, de rensede op af og til. I det lille
hus vest for gården boede smeden. Han
havde nok at gøre med at sko de mange
store heste og holde de mange arbejds
vogne og maskiner. »Den gamle Lassen«,
som folk altid sagde, var nemlig noget af
en opfinder og havde lavet mange af går
dens maskiner selv med sin dygtige smed
som hjælper. Når der var tid, syslede
Lassen egenhændigt i smedjen med sine
fantasimaskiner, mens smeden hjalp til i
marken. Der var mange ting i smedjen
efter hans død, som ingen vidste, hvad
hans tanke havde været med.
På markerne fandtes mange flinte
stensredskaber såsom økser, kiler og pi
lespidser. Jeg må fortælle, at her var et
sted oppe ved Mølledammen, hvor man
kunne se vandet boble op af jorden, til
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tider som et lille springvand, og det
smagte godt og var iskoldt og klart. Fra et
vandrigt sted syd for gården havde gamle
Lassen lavet gårdens vandværk. Vandet
løb altid gennem koernes krybber og ud i
voldgraven, fra hestenes trug og ud i
voldgraven og fra et mægtigt kar i bryg
gerset ud i voldgraven. Så der var altid
frisk vand at hente på gården. Da den un
ge frue og hendes husjomfru ikke kendte
til den store bagning, som var nødvendig
på så stor en gård, overtog min mor le

delsen af den, og jeg kom hjem en vinter
og overtog den for hende, da min lillebror
arriverede 20 år efter mig.
(NEU 33241, skrevet 1977).

1. I ældre tid var træsko helt af træ. I slutningen af
1800 årene gik man over til at bruge træsko,
hvor der over vristen var en læderpolstring. De
kaldes franske træsko. Efterhånden indførtes fa
briksfremstillede træsko, hvor kun bunden var
af træ. Det er den slags træsko, som nu atter er
blevet moderne.

Fæstehus under Ørbæklunde beliggende i Ørbæk
by. Der hørte jord til huset, der efter fyn sk skik
er disponeret i tre små længer omkring en lille
gårdsplads. Det ser ud til, at det er mislykkedes
at få en tjørnehæk til at holde ud mod bygadens
trafik.

Huset set fra nord med den lille gårdsplads, der
sikrede en lille smule privatliv i den tætbyggede
landsby. Halvor Zangenberg har taget de to
fotografier i 1925. Fra Ørbæk erhvervede
Frilandsmuseet i Lyngby en smedje.

Husmandskonerne
Anton Bruun er født 1875 i en gård i
Bjerre syd for Horsens fjord. I 1893 til
1894 var han landvæsenselev på Nislevgård på Fyn. Endnu som gammel mand
var det ubehageligt for ham at tænke på
de forhold, som mødte ham på denne
herregård. Han har tjent på andre herre
gårde, men der var forholdene bedre:
En del af konerne, der arbejdede på går
den, var langt nede både i tale og handlin

10*

ger, og det var ikke ualmindeligt, at kar
lene fra gården besøgte en daglejerkone
ved nattetide med mandens vidende og
billigelse. I det hele taget førte de jordløse
husmænd og daglejere en elendig, sør
gelig tilværelse på gården i det tidsrum,
som her er omtalt. Man kan nærmest si
ge, at tilstanden på gården var under
lavmålet. Hvor de fik tøj fra, er en gåde,
men de draperier, de var klædt i, og lige
ledes børnenes påklædning gav et lille fin
gerpeg derom. Men trods alt var humøret
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hos denne klasse mennesker uopslideligt,
og i reglen var de godsindede som dagen
lang og høflige i omgang og tjenstvillige
som få. Man kan sige, at de var værst for
dem selv og familien, og de var sunken så
langt ned på rangstigen, at det var van
skeligt at rejse sig op igen.
(NEU 9 658, skrevet 1952).
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Om at øge lønnen
I beretningerne om tærskning findes der
adskillige beskrivelser af, hvorledes dag
lejere såvel på bøndergårde som herre
gårde selv gav lønnen et tillæg. Når dette
ikke blev overdrevet, så den ufrivillige gi
ver ofte gennem fingre dermed - men det
blev husket, ofte meget længe. Her gen
giver vi Hanne Rasmussens skildring af
plejltærsknin'gens tid:
På Anhof, en hovedgård her ved Øksendrup, tærskede man et udlæg på to traver,

Her er vi med Kai Uldall i 1925 på gårdspladsen
til et lejehus under Langesø på Fyn i landsbyen
Havrehede. Byggegrunden var ikke så god som i
Ørbæk, hvor der var fald bort fra huset. Her
ligger huset lidt uheldigt på en skråning.
Stråtaget er slidt. De vandrette kæppe, hvormed
taget er fastbundet, og som skulle ligge inde midt
i taget, ligger nu frit synligt, og taget var næppe
tæt længere.

Til huset i Havrehede var der en jordlod på 3
tønder land, og et stykke af urtehaven var
indrettet til humlehave. Den høje kraftige humle
har givet en pæn skilling hvert år. På den egn var
det er endnu i 1925 skik at brygge øl
hjemme mange steder.

80 neg, ad gangen. Der var så fire tær
skere i gang, to og to. Da som forhen
nævnt daglønnen var så ringe, var der
nogle tærskere, som tog sig selv betalt
med korn, således her på Anhof. En mand
her fra byen, som havde hus med 5 tønder
land, tærskede en vinter oppe på gården.
Han gik i en sid overfrakke til og fra ar
bejdet. Den var med store indvendige
lommer, og dem fyldte tærskeren med
korn, og han bar i vinterens løb mange
tønder korn hjem.
(NEU 18328, skrevet 1963).

Der var andre på gården, som var ude
efter kornet. Karlene ville gerne have så
pæne heste som muligt at arbejde med, og
de ville gerne bjærge lidt ekstra foder
korn. Dette regnedes ikke for belastende
på den yderste dag, hvilket forøgelse af
lønnen trods alt gjorde efter almindeligt
omdømme.
1. På Fyn bestod en trave af 40 kornneg. Dog reg
nedes der på dele af Vestfyn med 60 kornneg til
traven ligesom i det meste af Jylland. Øst for
Store Bælt var en trave på 20 neg.
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Om at forstå betydningen
af en overhaling
Ejnar Wagner har haft lejlighed til at gøre
mange iagttagelser over menneskelige
relationer. Her er en af dem. Den er fra
Tybrind 1914-15, der da blev ledet af en
temperamentsfuld, men dygtig og men
neskelig forpagter:
Roerne blev taget op af vore syv polske
piger; deres arbejdsevne til det arbejde var
utrolig og deres udholdenhed næsten udengrænser; jeg mindes de syv piger med
ærbødighed både for deres arbejde og
moralske standard. Roerne blev lagt i
bunker og fra disse læsset på vogne med
roegreb og kørt sammen i batterier, det vil
sige bunker, som blev dækket med jord på
siderne og med tang foroven. Når for
pagteren kom ud for at se til arbejdet, så
sagde han: »Tæt ind til men ikke op i«. Det
var for, at vi ikke skulle køre roerne i
stykker, og der var ingen af os, der brød
os om at køre over en roe, når forpagteren
var til stede; der kunne nemt bryde et
uvejr løs, og det holdt vi unge ikke af. De
gamle mænd tog det ikke så tungt; de
kendte ham og tav stille, så længe uvejret
varede. Heldigvis gik det over lige så hur
tigt, som det kom.
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Engelholm er en af 12 nye herregårde, som blev
oprettet, da staten solgte sine jordgodser 1774.
Den er opkaldt efter køberens kone.
Hovedbygningen er bygget 1781 til 1785. På
Sjælland blev det solgte statsgods til nye
herregårde, medens det jyske for en stor del blev
til selvejergårde. 1 Vestjylland var man allerede
da begyndt at udstykke de gamle herregårde.
Staten uddybede allerede eksisterende forskelle i
landsdelenes sociale struktur. Harald Agersnap
har fotograferet 1920.

En lille episode kan forklare dette: En
dag da forpagteren havde den røde trøje
på, det betød, han var i dårligt humør. Nu
møder han en af husmændene oppe i går
den ; manden kaldte vi Jørgen Russer. Han
havde lidt jord til sit hus og en gris. Nu
bryder uvejret løs, og Jørgen Russer måtte
drikke for hele menigheden; han stod ud
en at sige et ord og tog imod hele skyllen,
og forpagteren sluttede med at sige: »I
tror, I kan sende mig på fattiggården eller
sætte mig på aftægt, men jeg skal vise Jer,
at det skal blive løgn!« Så vender han sig
om og går, og da han er nogle skridt borte,
tager Jørgen Russer ordet og siger: »Hør
forpagter! Jeg kunne vel ikke få lidt korn
og lidt halm til min gris?« Forpagteren
vender sig brat om og siger: »Jo, det kan
De da rigtig nok, Jørgen, De kan tage den
sorte hest og den to-hjulede mergelkasse
og køre ned på magasinet og tage, hvad De
har brug for«. Jørgen Russer havde druk
ket for hele menigheden, og nu skulle han
ned på magasinet, hvor han tog en pas
sende løn, hvis størrelse han selv bestemte
(NEU 27777, skrevet 1969).

Om en slags forsikring
Nu til dags sikrer vi os gennem organisa
tioner. I ældre tid savnedes sådanne. Det
betyder dog ikke, at man ikke efter evne
søgte at opbygge en vis tryghed. Hans
Christensen fortæller egentlig om slagt
ning i almindelighed i et husmandssted på
Bårse mark. Han er født 1885. Efter en
svineslagtning om efteråret var det al
mindeligt, at der blev holdt et pølsegilde
for venner og naboer. Husmænd havde
ikke meget at holde selskab på, og derfor
kom pølsegilderne til at spille en særlig
stor rolle i egne med mange husmænd.
Efter slagtningen var der en hel del, som
skulle spises inden ret lang tid. Når man
først tog fat på det flæsk og kød, som

kunne saltes og røges, satte den strenge
sparsommelighed atter ind:
Det pølsegilde vi holdt var jo så ligetil
(altså ikke særligt stort, hjemmet var et
selvejer husmandssted, altså med en vis
sikkerhed for familien). Men der var da
også andre, som holdt noget mere, for
eksempel alle de der boede på lejekontrakt
under Engelholms gods. De turde jo ikke
røre sig ret meget. De var bange for at
skulle blive sagt ud. Men på godset var en
lille skovfoged Jakob, som var Hoffnes
højre hånd, og så for at stå godt med
skovfogeden, bad de ham med til deres
pølsegilde, men der vankede jo så også
ribbensteg og medister til et sådant pølse
gilde og snapser og sorte med rom eller
cognak. Når den lille skovfoged skulle
hjem, kneb det jo at holde balancen.
(NEU 17472, skrevet 1962).

arbejde på Selsø for 2 kr på egen kost, og
så rejste jeg til Roskilde og fik arbejde på
svineslagteriet.
(IHA 1484, skrevet 1955).
På slagteriet blev beretteren 1920 valgt til
kasserer i fagforeningen. Han var slagte
riarbejder indtil 1950. Da var han så
ødelagt af gigt, at han måtte holde op
med at arbejde. Han var af den type, som
ikke blev på herregården.

Barnedåb hos Bette Laust og
Svenske Karen

Jens Chr. Hansen er født 1888 i et fæste
hus i Østby by under Selsø gods. Faderen
gik på dagleje hos bønderne i Østby. Søn
nen kom ud at tjene hos bønder i omeg
nen, indtil han skulle være soldat. En tid
arbejdede han på svineslagteriet i Roskil
de:

Christen Iversen er født 1881 i et hus i
Langå. Som sekstenårig kom han til den
nærliggende Østergård. Han var først
dreng i hestestalden og senere tjenestekarl
(se side 13). Som pensioneret vognop
synsmand i Viborg skrev han om sine
stærke indtryk fra herregården i en skil
dring af begivenhederne i årets løb. Nogle
begivenheder er beskrevet selvoplevet og
troværdigt omend med enkelte fejl i de
taljerne. Andre synes imidlertid at bygge
på fortællinger og er præget af tildigtnin
ger om andre personers tanker. Christen
Iversen sendte sin skildring sammen med
en besvarelse af NEU's spørgeliste om ty
endeforhold fra sin næste plads som for
karl på en sjællandsk gård:

November 1913 blev min kone og jeg gift
og bosatte os i et gammelt hus i Østby, og
jeg arbejdede de første to år på Selsø Ho
vedgård for en løn af 2 kr om dagen på
egen kost fra 6 morgen til 7 aften. Der
hørte et teglværk til gården, der arbejdede
jeg de to somre indtil høst, for så skulle vi
ind på gården og være med til at høste,
men så blev forpagteren og jeg uenige om
lønnen, fordi bønderne betalte i høsten 3
kr og kosten om dagen og resten af som
meren 1,75 pr dag og kost, så ville jeg ikke

I søndags blev der hos Bette Laust og
Svenske Karen afholdt en fest i anledning
af barnedåb. Alle daglejere med deres hu
struer var indbudt til festen, og menuen
stod på sødsuppe, kalvesteg og kartofler.
Da søndagen kom, kom der så mange til
stede, at der aldrig havde været så stor en
deltagelse i nogen af husene før. Dagle
jerne Jens Madsen samt Peter Bråd skulle
stå fadder til barnet, for de var to af dem,
der var pænest forsynet med tøj og støv-

En der ikke blev
herregårdshusmand
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ler, og Ludvise Madsen skulle bære barnet
og Karoline holde huen. Der blev købt ind
både i Randers og Langå, når Laust havde
været kørende til en af de to byer, da han
var fast materialkusk. Der var særlig købt
en stor forsyning af brændevin og et par
flasker kirsebærvin og mjød til kvinderne.
Der var købt en spædkalv på herregården
til festdagen, så der var velstand af føde
varer. Søndag formiddag blev der taget
forskud på de dejlige drikkevarer. Dagle
jerne i husene begyndte fra morgenstun
den af. De skulle lige smage lidt på de
gode varer, der var indkøbt til festen, så
de allerede midt på formiddagen var ved at
blive noget snakkesalige, men så måtte
Svenske Karen, Bette Laustes hustru, til
at vise sig i al sin værdighed og gav Bette
Laust en slem omgang, om at han fandt
det rigtigt at sidde og labbe og drikke
brændevin hele formiddagen sammen
med de andre i husene. Det er måske din
mening, at jeg skal køre op til Vellev Kir
ke og få barnet døbt, ellers ender det med,
at dit svin kører i grøften med vor søn. Nu
må du hellere, dit pjok, lægge dig til at
sove, indtil I skal køre, så klarer du den
nok. Dåbsfolkene skulle køre fra daglejer
huset klokken IIV2 og kunne være tilbage
klokken 12 V2. De fremmede var indbudt
til spisning klokken 1.
12 V2 begyndte gæsterne at komme og
indfinde sig til kaffe ved ankomsten, da
mange af dem havde en lang vej at gå, de
fleste godt en mil. Jens Christian og Juli
ane fra Langå, boelsmand Bertelsen og
hustru og Niels Sal og hustru Hovelbjerg,
Peter Thomsen og hustru fra Laurbjerg og
Christian Bog og hustru fra Vellev. Da der
nu var så mange kommet til stede, blev
der skænket kaffe. Der var snart lige så
mange slags kopper, som der var perso
ner, og på samme måde med alt det øvrige
service, da det var lånt i de forskellige arbejderhjem, og efter kaffen var sat til livs,

kom Svenske Karen med klukflasken fyldt
med brændevin og sagde til dem, der er
vel ingen af Eder, der vil have en kaffepuns oven på kaffen. Der var ingen, der
sagde, Nej tak, til det gode tilbud. De
skulle lige smage på varerne. Daglejerko
nerne så noget skævt til Svenske Karen.
Den flaske kunne hun godt have sparet til
op ad dagen, for mændene skulle nok op
nå at blive fulde, inden dagen den var for
bi. Gæsterne var hverken i smoking eller
kjole, men de kom i det bedste, de ejede.
Det var ikke allersidste mode, og en del så
noget falmet ud. Det havde et rødligt skær
og var kantet med kantbånd, men der var
også et par af husmændene, der sagde, at
de havde fået det dengang, de var blevet
gift, og det var snart 25 år siden. Vi har
ikke haft det på til andre tider, end når
børnene er bleven døbt og konfirmeret.
Fodbeklædningen var lige fra lange gum
mistøvler1 og til gymnastiksko, dog var
der en, der ingen sko havde, men i dagens
anledning var træskoene pudset i kakkel
ovnssværte, da de ikke havde haft andet
pudsemiddel. Kvindernes påklædning var
en del bedre med kjoler af blomstret stof
og en del spraglede bånd til at live op hist
og her, en perlekæde eller en billig bro
che, men humøret det stod højt. Der var
en summen og snakken, da flere af dem
havde tjent sammen som piger på en eller
anden herregård, og de kunne nu få op
frisket ungdomsminder. Nu kom de jo ik
ke sammen andet end tiden ved roeudtynding og hø- og høsttiden. De havde vældig
travlt i køkkenet med at få maden færdig,
til dåbsfolkene kom fra kirken med den
nydøbte. Stuen var i orden, så gæsterne
kunne komme til bords. Bette Laust havde
på herregården lånt bordene og bænkene
fra daglejernes spisestue, og han havde i
Randers købt en rulle dugpapir til at lægge
på bordene. De var så fine, at man skulle
tro, at det var damaskesduge. Da de nu

kom tilbage fra kirken og havde fået dren
gen døbt, stod bordene dækket med dug
og markblomster i vaser,2 og alt var nu i
orden til, at gæsterne kunne sætte sig til
bords.
Sødsuppen blev serveret med mange
svedsker og rosiner i. Det var en hel for
nøjelse at se disse mennesker tage for sig
af retterne, og der herskede en prægtig
stemning med højt humør. Efter sødsup
pen kom kalvestegen og kartoflerne og en
fin, fin sovs, og til stegen var der yderlig
flere asietter med syltede skovhindbær og
jordbær. Den slags var en sjældenhed i
husene hos daglejerne. Hos dem skulle
man være glad, hvis de kunne skaffe det
mest nødvendige til føden og en lille
smule til nyt tøj at hænge på kroppen.
Da nu dette festmåltid var sat til livs, og
alle følte sig velforsynet og godt tilpas,
ville de nu gå en lille tur ud i den friske
luft og trække vejret en smule, thi det var
lidt småt med pladsen inde i stuen, og
herregårdsdaglejerne havde meget at tale
om den dårlige løn, de fik for deres arbej
de, og så sagde Hans Christian fra Langå,
at det var også alt for lidt, de fik i løn på
herregårdene. En arbejdsmand i Langå fik
snart det dobbelte af det, de fik, og ikke en
længere arbejdstid, så han havde nu den
mening, at det var for en stor del deres
egen skyld. De burde slutte sig sammen i
en organisation, men det mente de øvrige
arbejdere, at det kunne aldrig gå an og
særlig dem, der boede i arbejderhusene,
som hørte til herregården. De ville blive
jaget ud af husene, og hvor skulle de gå
hen og få husly. Ja, sagde Hans Christian,
det er den eneste udvej, vi har at gå, og vil
vi ikke ofre, får vi heller ingen goder, thi
det er ved sammenhold, at vi arbejdere
skal have vore kår forbedret. Hvis vi skal
vente, til det passer herremanden at give
os mere i løn, så bliver det ikke i vor tid, at
vi får mere, men det kan ikke blive ved

11920 tog Kai Uldall dette fotografi af et
fæstehus ved herregården Hagsholm sydvest for
Randers.

med at gå således, indtil tøjet falder af
kroppen på os, og så må vore hustruer
også forlade hjemmet og de små børn både
morgen og aften for at gå på herregården
og malke og desforuden deltage i markar
bejde til en meget lille løn, og en del må gå
ud og vaske for fremmede, for at hjemmet
kan eksistere. Tro bare ikke, at det er af
kærlighed, at arbejdsgiverne har os. Det
er os, der laver arbejdet, men de tager
fortjenesten for det. Nu blev der kaldt ind
til kaffen, og brændevinsflasken var an
bragt på bordet, så der kunne blive til en
kaffepuns. I den første tid under kaffe-

drikningen blev der talt en del frem og
tilbage om organisation, men da der først
var drukket nogle punser, så hørte al
samtale om fagforening op. Nu blev der
serveret mere slibrige historier om erotik
og talt om de daglige oplevelser på herre
gården, men en ting var både mænd og
kvinder enige om, at forvalteren var en
rigtig lort og en storsnudet rad og både
fræk og nærgående over for daglejerko
nerne. Da han var ungkarl, kunne han
holde sig til de unge at blive hjulpen. De
havde ingen brug for den pjalt, og mændene sagde til konerne, at det skulle han
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nok blive vendt af med, for ellers fik han
sig en omgang klø. Den ene af daglejerne
var nu meget stærkere end den anden,
efter som de fik kaffepunserne igennem
halsene. Brændevin gav gode kræfter og
et højt mod, og der var ingen knappe ste
der. Når en flaske var tom, kom der en ny
forsyning frem, og hen på eftermiddagen
var stemningen højt oppe.
Hen imod aften kom de to gamle ung
karle, som var daglejere på gården og fik
deres ophold der. De kom for at gratulere

med dåben. Det var Peter Bytyr og Chre
sten Fornemmelsen. Peter Bytyr havde
harmonikaen med sig. De blev begge to
inviteret til at deltage i selskabet. Peter og
Chresten ville nu have den nydøbte at se,
og så gav de Svenske Karen 2 kr hver, til
at hun kunne købe noget for til drengen,
og så gav Peter et nummer på harmonika
en. Han lagde for med socialistmarchen:
Nu dages det brødre, det lysner i øst, og
alle mænd og kvinder sang med, så det
kan nok være, at nu var der stemning. Nu

1 dette hus i Formyre boede der en daglejer på
Tjele, da Halvor Zangenberg fotograferede det i
1920 på en af sine talrige rejser rundt i landet for
at studere byggeskik og finde bygninger til
Frilandsmuseet i Lyngby.

skulle der en omgang kaffepunser på bor
det, og de af damerne, der ikke ville have
brændevin, fik kirsebærvin og mjød, men
efter en kort tids forløb tog de med glæde
en kaffepuns, så vi havde alle en pæn rus
at gå med. Nu var der blus på lampen, og
Peter Bytyr spillede, så det var en hel for
nøjelse. Så blev borde og bænke smidt ud
enfor. Nu skulle der danses til harmoni
kaens toner. Plads var der ikke meget af,
men 3-4 par kunne nogenlunde få plads til
at danse. Så gik det los med trekanter, den
bette mand i kniben og vals. Spillemanden
sad lige inden for sovekammerdøren og
trak harmonikaen, og det arbejde fordrede
immervæk smørelse, så han fik med ikke
alt for lange mellemrum en snaps bræn
devin hældt på halsen for at holde den
gående. Nu i øjeblikket dansede Chresten
Fornemmelsen med Svenske Karen, Lille
Laustes hustru. Så råbte Peter Thomsen
til de dansende: Hør Chresten, nu må du
ikke fornemme for meget med Karen,
husk, at hun er en svensker, og den slags
er skrappe. Det hørte hendes mand, Bette
Laust, og han fik den opfattelse, at Peter
Thomsen beskyldte Chresten Fornem
melsen, at han og Karen lå i med hinan
den, og han fløj ind på Chresten og gav
ham en i synet, så næsen sprang op at
bløde, og sagde, at han skulle lære ham at
holde sig fra Karen. Det skulle han nok
selv besørge. Til det arbejde havde han
ingen hjælp nødig. Nu skulle de øvrige
tilstedeværende til at mægle for at oprette
freden. Så skete det, at det blev et større
slagsmål, og i kampens hede væltede kak
kelovnen, og en del af deltagerne fik ad
skillige knubs og pæne blå øjne at gå med
til minde om, at de havde været til barne
dåb hos Bette Laust og Svenske Karen.
Nogle fik også revet tøjet itu, thi det var
gammelt og råddent og kunne ikke tåle så
skrap en omgang, men de fik dog Bette
Laust beroliget. Der var ikke talt noget

som helst nedsættende om Karen eller
ham, og det var dog noget kedeligt noget,
men Svenske Karen reddede situationen
og kom frem med en flaske brændevin
under hver arm. Nu skulle der drikkes
forlig, men hvor var Chresten Fornem
melsen. Han var gået hjem på gården.
Selskabet fik nu travlt med at hjælpe til
med at få de sørgelige rester af kakkelov
nen smidt uden for døren, og da de havde
besørget dette arbejde, skulle ingen tro, at
det var danske herregårdsarbejdere. De
lignede mere negre eller mulatter. Det var
ikke fri for, at soden fra ovnen blev jævnt
fordelt over hele ansigtet, da de nu jævn
ligt skulle have ansigtet tørret en omgang.
Men hvor var Niels Sal fra Houlbjerg ble
vet af. Var han også gået hjem uden at
tage sin hustru med sig, men så havde
Bent lige været en lille tur ude ved hjørnet
af huset at lade sit vand og brække sig, så
han kunne få luft fra begge ender af. Godt
nok var det en stor synd at ofre den gode
brændevin. Da han nu havde fået luft og
stod og betragtede omgivelserne, så han
noget mørkt ligge lidt fra huset i vejgrøf
ten, og han ville nu lige hen og se, hvad
mon det kunne være. Han syntes ikke, at
der var noget der, da han kom om midda
gen. Han dinglede så derhen for at se,
hvad det var. Det var bare Niels Sal, der
var bleven træt og havde lagt sig til hvile i
grøften. Her lå han og havde overbrækket
sig selv, så han ikke var til at røre ved.
Bent havde forsøgt, men var selv falden
ned i grøften til kammeraten. Ja, så ved
jeg ikke andet råd end, at du må blive lig
gende. Han gik så ind til selskabet og fik
sig en dram oven på den anstrengelse. Så
spurgte de ham om, hvor har du været.
Han så ud af pladder og skidt ved at ligge
og trille rundt i vejgrøften ved Niels Sal.
Det var bare for, at jeg ville hjælpe Niels
op, han ligger henne i vejgrøften, og jeg
kan ikke få ham op. Har I været oppe at

slås? Nej, det har vi ikke. Så gik Svenske
Karen og Juliane og Niels Sals hustru ud
og fik ham slæbt ind i brændehuset og lagt
på noget halm, og de blev enige om, at om
et par timer kunne han nok igen deltage i
selskabet. Barselsgildet fortsatte nu med
snapsedrikning og sang, og en gang imel
lem gav Peter Bytyr et nummer på har
monikaen. Han klarede sig helt fint, han
var lige så ædru, som da han begyndte.
Han var vant til mosten, han drak bræn
devin, som når en spædkalv drak mælk.
Han var så galant at sige til Niels Sals
hustru, du skal ikke være ked af, at Niels
er bleven fuld og træt, og jeg vil godt følge
dig hjem til Houlbjerg, og så skal du få at
se, at jeg er lige så god til det som Niels og
måske endda bedre. Klokken var bleven
henad 2 om natten, og nu var det slut med
brændevinen. Af den sidste flaske gik det
meste brændevin på gulvet. Det kneb med
at holde balancen, så de kære dråber gik
ved siden af. Nu blev selskabet enige om
at gå hjem, så de kunne få et par timers
søvn, inden de skulle møde mandag mor
gen til arbejde på herregården. Det ville
blive en hård dag at gå imøde med. Den
ville nok komme til at stå på tømmermænd. Niels Sal ville ikke op. Han bare
gryntede, når de trak i ham. Så kunne han
blive liggende til i morgen. Hans hustru
ville ikke tage imod det gode tilbud fra
Peter Bytyr om at følge hende hjem, men
hun kunne ligge inde på divanen hos Jens
Madsen og hustru.
Mandag morgen klokken 6 var kuns fire
af daglejerne mødt til arbejde. Forvalteren
bandede og svovlede. Det var meningen,
at de skulle være her til arbejde til ar
bejdstidens begyndelse og ikke feste hele
natten og så yderligere ødelægge dagle
jerhuset og vælte kakkelovnen. De fire,
som var mødt, regnede med, at de øvrige
nok kom op ad dagen, men der kom ikke
flere end de fire af gæsterne, der var
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kommet til tiden, og de havde det ikke alt
for godt. De led meget af kvalme og ho
vedpine og var meget trætte. Daglejerko
nerne mødte godt nok til morgenmalk
ning klokken 4, men det tog lidt lang tid
med at få malkningen færdig. Da der var
gået lang tid, opdagede de andre malkere,
at det var lang tid siden, at Svenske Karen
havde været henne og hælde mælk af i
mælkejungerne. Da de så undersøgte det,
sad Karen og sov ind mod koen, og span
den den lå i grebningen bag koen. Da hun
nu var bleven bagefter de andre malkere,

tog de nogle af Karens køer, men det
overskred tiden med en halv time, så da
forvalteren mødte med to mand til at bære
mælkejungerne ned på mejeriet, bandede
han over det driverpak og sådan nogle so
vetryner. Så var der en af de kvindelige
malkere, der sagde, hold du kæft, din lu
derkarl, har du ikke lagt ved kokkepigen i
nat og ikke fået noget, siden det skal gå ud
over os andre.
Men det barselgilde blev der talt meget
om. Det havde været et knagende godt
gilde, men Bette Laust var ikke rigtig glad

Hvis en husmand kunne komme til at skaffe føde
til en ko, blev familiens tilværelse sikreti en helt
anden grad end husmandsfamilien uden ko. Selv
små græsstykker blev udnyttet. Billedet viser en
husmandskone fra Elsehoved på Tidselholt gods
på Fyn. Hun trak med sine to køer, medens hun
strikkede.

ved den væltede kakkelovn, og ikke nok
med at den var blevet væltet, men den var
gået i så mange stykker, at den ikke kunne
sættes op igen. Karen sagde, skidt med
det. Jeg går op og taler med herren om
det, så får vi høre, hvad han vil sige til
det. Karen gik op til hr Linde og sagde det,
som det var, at deres kakkelovn var væltet
og ikke kunne sættes op igen. Så sagde
Linde, ja, det er den slags, som kan ind
træffe, men der er jo heller ikke barselgil
de hver dag. Har du sagt det til forvalte
ren? Nej. Så lad bare være. Når Laust skal
til Randers i morgen med svin til slagte
riet, kan han komme op til mig og få pen
ge med til en ny kakkelovn. Den gamle
var ikke for god at kassere.
(NEU 12742, skrevet 1956).

1. Gummistøvlerne må være skrivefejl for plovstøvler.
2. At anvende bordpapir og buketter af markblom
ster er nyere skik.
Skildringens navne er ikke de rigtige.

De indremissionske husmænd
på Christianssæde
I et af de følgende bind vil der blive be
rettet om herregårdsmissionen på Lol
land. I denne skildring fra tiden omkring
1920 hører vi om husmænd, som var ble
vet præget af den nye trosretning med de
strenge krav til dagliglivet. Stedet er Vej
leby sogn på Lolland, og den er skrevet af
Henrik Ploug:
Far, Niels Ploug, var født den 22. maj
1868 i Østofte sogn på Lolland som søn af
fattige forældre. Bedstefar, der havde
deltaget i krigen 1864, faldt en vinternat i
et vandløb og druknede. Årstallet husker
jeg ikke helt, men det må være omkring
1882. Bedstemor kom så på Østofte fat
tiggård sammen med min farbror, der var
seks til syv år gammel. Så vidt jeg ved,
levede min bedstemor kun få år på fattig
gården, hvor min farbror havde sin barn
dom. Mor, Kristine Ploug, født Hansen,
er født den 2. september 1867 i Skottemarke, Fuglse sogn på Lolland. Mor var
den yngste af fire søskende. Hun var tolv
år yngre end sin yngste bror. Alle hendes
tre brødre var rejst til Amerika, inden hun
blev konfirmeret. Hendes mor endte sine
dage på fattiggården i Skottemarke. Jeg er
selv født 1910 som den yngste af ti sø
skende, seks piger og fire drenge. Min far
havde været gift før. Hans første kone dø
de af tæring 1894 fra to børn, en dreng og
en pige. Mine forældre blev gift den 3.
maj 1896, og min mor medbragte en pige
født uden for ægteskab, men at vi var
sammenbragte børn eller halvsøskende,
mærkede vi aldrig.
Før jeg går over til at skildre hjemmet,
er jeg nødt til at skildre det miljø, hvor jeg
voksede op. Vejlebyskov var den nordøst
ligste del af sognet. Vi boede i et af de
såkaldte lejehuse, der hørte under godset

Christianssæde. Dette ejede på den tid
(indtil 1928) 50 til 60 huse med ca 3 tøn
der land. Alle disse huse lå rundt omkring
de store skove på ca 1800 tønder land, og
de var næsten alle knyttet til godset. Vi
boede på en blind vej. Her på den venstre
side lå otte af den slags huse. Disse huse
var beboet af folk, der havde arbejde for
godset eller var beskæftiget det meste af
året i skoven som skovarbejdere. Det var
folk, som var præget af hårdt slid, og de
levede en nøjsom tilværelse. Men de var
glade for deres lille jordlod, der var ca 100
favne lang og ca 47 favne bred, og de hav
de mulighed for at holde to køer og et par
grise. Vi der boede i det næstsidste hus,
havde næsten en kilometer op til lande
vejen, som går fra Rødby og til Nakskov.
Det jeg skriver, skyldes kun erindring,
idet huset blev nedrevet 1949. Jeg må
hellere med det samme sige, at der var
selvfølgelig stråtag, det var der på alle den
slags huse på den tid, og mod vest gik
stråtaget ned til IV2 meter fra jorden. Det
gjorde det også på den lille udbygning,
hvor der var høns. Den slags udbygninger
var ikke ualmindelige ved den slags huse.
Der førte to døre ind til huset, en dør til
køkkenet og en til forstuen. Køkkendøren
blev brugt mest, fordi der havde man sine
træsko, og i sommertiden opholdt vi os i
køkkenet. Det vendte mod øst, og i hjør
net mod sydøst stod bordet. Det var et
X-benet bord, og så var der et par gamle
stole. Ved siden af komfuret havde vi
brændekassen, og ved den anden side af
komfuret var gruekedlen. Hvor kunne der
blive dejligt lunt, når mor fyrede i kom
furet.
Der var en lille forstue. Mens jeg var
dreng, var der dobbeltdør, hvor hver
halvdel gik til hver side. På det tidspunkt
som jeg beskriver, var der ingen knage
rækker, kun nogle søm, hvor vi kunne
hænge en hue eller andet. Det var heller

ikke nødvendigt, for vi havde ikke noget
overtøj. Forstuedøren var i syd, og derfra
var der dør til køkkenet og ind til stuen,
og i forstuen var skorstenslågen. På det
tidspunkt var forstuen grønkalket, og gul
vet i forstuen var bræddegulv af ca 20
centimeter brede piletræsbrædder. Der
fandtes kun et smalt vindue med to
sprosser, så det var sparsomt med dagslys,
hvis døren var lukket. Som det fremgår af
skitsen, var der kun en skorsten. Til den
førte kakkelovnen, som stod i stuen, og
komfur og gruekedel, som stod i køkke
net.
Bryggers fandtes ikke. Loftet i køkken
og spisekammer og forstue var ca 50 cen
timeter lavere end i stuerne. Jeg kan ikke
give nogen forklaring på det, ud over at
lofterne i stuerne var af en nyere dato,
idet køkken- og spisekammerlofter var
meget gamle, og jeg mener, de blev for
nyet på et senere tidspunkt dog uden at
blive hævet til samme niveau som de øv
rige lofter. Der var cementgulv i både
køkken og spisekammer, og loftet var
sortmalet, væggene i køkken gulkalket.
De blev kalket hvert forår. Samtidig lave
de mor en blanding af kønrøg og fernis,
der blev malet med over komfuret og gruekedlen. Der var to spiger i væggen til at
hænge komfurringe på. Om sommeren
lavede mor al maden i køkkenet, og der
spiste man og vaskede op og bagte, og der
vaskede vi os. Også storvasken foregik
der.
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Skitse tegnet af Henrik Ploug visende
beliggenheden af 8 af de skov- og
landarbejderhuse, som hørte til Christianssæde
mellem Hakskov og Rødby. Beretterens fødehjem
er markeret med et kryds.

Plan over husets mark på tre tønder land. På de
to sider er der hegnet med stynede pile.

Vandet blev hentet ind fra brønden i en
vandspand. I min allertidligste barndom,
det vil sige indtil 1918 havde vi ikke vand
pumpe men en brøndvippe. Det var en høj
svær stang med en kløft i. Den stod nogle
meter fra brønden, og i denne kløft med
en jernbolt igennem var der en lang svær
træstang. I den ende der var over brøn
den, hang et reb, hvori spanden var fast
gjort. I modsatte ende af stangen var der
fastgjort en stor træklods, som skulle gøre
det lettere at trække spanden op. Der var
selvfølgelig et rækværk omkring brønden.
Da vi så havde fået pumpe, var det en let
sag at hente vand ind. Vandspanden stod
på en rund træklods, der var skåret af et
stykke rundt favnebrænde og var ca. 30
centimeter højt, og ovenover hang vand
øsen på et søm. Varmt vand havde vi i
vandgryden bag i komfuret, der var så

stor, at den kunne rumme fire til fem li
ter, og når der var ild på komfuret, var
vandet hurtigt varmt. Vi havde vand nok
til madlavning, men det kneb næsten altid
som sommeren og især om efteråret. Så
hentede vi vand i en stor dyb mergelgrav.
Det var både til at vaske i og til kreaturer
ne. Dette med vandmangel gjaldt ikke os
alene, men alle der boede langs vejen. Vi
havde en 30 liter transportspand og en
trillebør, som vi til daglig transporterede
mælken fra de to køer i op til landevejen. I
den spand har jeg hentet masser af vand,
og når mor vaskede i den tid, der var
vandmangel, kørte vi tøjet op til mergelgraven for at skylle det. Det samme gjorde
de andre beboere langs vejen.
Brændsel til komfuret bestod af riskvas.
Vi fik hver vinter to læs risbrænde. Når
de var kommen hjem, blev de stillet på
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enden mod et træstativ på den plads, som
kaldes sikast (et lollandsk udtryk for
brændeplads). Der havde vi huggeblok
ken, og så huggede vi det efterhånden,
som det skulle bruges. Vi havde ved siden
af komfuret en brændekasse. Kvaset blev
mest brugt som sommerbrændsel. Des
uden var der hvert år et stykke pilegærde,
som blev fornyet, og det tykkeste af det
kom i brændestien. Det var tørt og let at
få ild i, og det blev brugt om vinteren. Vi,
som boede i nærheden af de store skove,
fandt tit nogle gode tørre grene, som vi
tog med hjem. Min mor har slæbt mange

knipper træ hjem. Om vinteren lavede
mor meget af maden i stuen, hvor der var
kakkelovn med kogerum.
I køkkenet havde vi det, der kaldes en
køkkenlampe. Det var en 8 liniers (petro
leumslamper blev målt i linier). Den hav
de en grøn petroleumsbeholder, der stod i
et metalstativ, og kunne hænge på et søm.
På dette stativ var anbragt en rund mes
singskærm, der blev pudset, så lyset blev
kastet tilbage. Vi havde tillige to små
lygter. Størrelsen var 8 X 10 centimeter
og højden ca 15 centimeter. Der var glas
på de tre sider. Bagsiden var blik, og på

den var der anbragt en metalbøjle, så den
kunne stikkes ned i et knaphul. En sådan
lygte brugte far om vinteren, når han om
morgenen gik på arbejde. Disse lygter
brændte ved noget, vi kaldte lampeolie
(jeg tror det rigtige navn var bomolie).
Mor brugte den anden i stalden, men det
var en ussel belysning. Senere fik vi en
flagermuslygte. Under krigen var der jo
meget vanskelige forhold. Da havde vi i
stuen en karbidlampe, og mor støbte lys af
fåretælle. Hun havde fået en krukke fåretælle på en gård. Tændstikæsken lå på
saltkassen, som hang lige over komfuret.

Fotografi og plan af Henrik Plougs fødehjem i
Vejlbyskov. Det var et lejehus beboet af en
husmandsfamilie i gode kår. Der var plads til to
køer, gris og høns. Husmanden havde kun
kunnet klare investeringen i overtagelsen af
huset, fordi hans kone havde medbragt 400
kroner i ægteskabet.
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Herregårde II

Over vaskekedlen var der en hylde, hvor
der stod soda og grøn sæbe i en trækasse
og en firkantet blikdåse. Mor lagde papir
på hylderne. Det var som regel tapetre
ster, der blev klippet med tunger eller tre
kanter, som hængte neden for hylden.
Som det fremgår af skitsen var der et
ret stort spisekammer. Her var der kalket
med almindelig hvid kalk. Lige inden for
døren var der slået et bræt på væggen. Der
hang panden og æbleskivepanden og hak
kebrættet og hakkekniven. Oven over
hang en gammel amagerhylde, hvor mor
havde sine krydderier samt en jernmorter
til at støde krydderier med. Der stod også
et gammelt egetræsbord med løs plade, og
understellet var samlet med kiler ligesom
en høvlebænk. På bordet stod brødmaski
nen. Oven over bordet næsten oppe ved
loftet var der en hylde, hvor mor havde
forskellige poser med kolonialvarer. Til
venstre for bordet lå ølankret på en gam
mel stol. Vi bryggede ikke selv, men øl
manden kom en gang om ugen om som
meren og hver 14. dag om vinteren. Læn

gere tilbage i spisekammeret i hjørnet stod
sulolden (lollandsk udtryk for saltkar), og
så stod der et gammelt skab. I bunden stod
altid fedtkrukken, en stor krukke med to
lodrette ører, og her stod også asier og
syltede græskar og lignende. På de øvrige
hylder stod der forskellige ting.
Som før nævnt var køkkenet det mest
brugte rum om sommeren. På det tids
punkt som jeg beskriver, var stuen vest
for køkkenet samtidig mine forældres so
vekammer. Der var bræddeloft, der blev
vasket hvert år inden pinse, og samtidig
med at der blev gjort rent, kom der ny
halm i sengene, og gulvet blev ferniseret.
Ved nordvæggen stod mine forældres
seng. Mellem sengen og kakkelovnen på
østvæggen stod der en kommode og over
for den ved vestvæggen en kiste af egetræ
med rundbuet låg. Den endte sine dage
som beholder for kraftfoder til køerne.
Den var forøvrigt en af de bedste lege
pladser for os børn. Låget var blankt og
glat, så vi kunne glide ned på gulvet.
Bordet stod ved vinduerne. Stolene var
svenske pindestole. Af billeder på væggen
husker jeg et stort billede af min bedstefar
og bedstemor, nogle mindre familiepor
trætter og et kristusbillede.
I stuen havde vi en petroleumslampe.
Det var en lille 14 liniers stålampe, og mor
gjorde den i stand hver formiddag, hældte
petroleum på og pudsede lampeglasset, og
så blev den sat hen på kommoden, til den
skulle tændes, og det skete ikke så meget
før far kom fra arbejde for at spare på pe
troleumen. Om vinteren når det blev tid
ligt mørkt, var det tit, at vi lukkede kak
kelovnslågen op, så ilden lyste ud i stuen.
Under krigen måtte vi spare, og vi fik da
en karbidlampe. Det var min 5 år ældre
bror, som fyldte karbid og vand på, og han
var vist nok den, som bedst forstod sig på
den. Men jeg husker den kun som en
ustabil belysning. Når vi havde spist om 161
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aftenen, så blev lampen flyttet hen til
bordenden, hvor far sad, for at han kunne
se at læse avisen. Vi havde vore bestemte
pladser. Bordet stod jo ved vinduet, og far
sad ved bordenden, og i min aller tidligste
barndom sad ved siden af bordet min mor
og mine to søstre og ved nederste borden
de min bror og mig. Det var ikke længe, vi
fik lov til at være oppe om aftenen, jeg
tænker højst en time, efter at vi havde
spist. Far læste avis, og om fredagen kom
Ugens Nyheder, det var den tids kultur
formidler. Mor havde vel nok med at
stoppe strømper, og vi drenge sad og lege
de med griffel og tavle, og når vi så snak
kede for meget, slog far i bordet. Så blev
der ro. Inden vi gik i seng, fik vi te, og så
lagde mor i sengen en varm mursten, der
var svøbt i avispapir. Så kunne vi varme
fødderne ved den.
På det tidspunkt var der ikke mange i
det sociale lag, som havde gardiner. Jeg
husker at min søster, der var født i 1902,
gik hjemme efter et sygdomstilfælde, jeg
tror det var 1918. Hun hængte gardiner
op. Det var nogle, hun var blevet foræret,
det var kun en kappe, som var hæftet i
tapetet med knappenåle. Og jeg husker
tydeligt fars reaktion, da han så det »stor
hedsvanvid«, og så henviste han til, at der
var en storbonde, der havde udtalt, at han
ikke skulle have gardiner, før han kunne
hænge dem op af 500 krone sedler. Derfor
mente far, at det var storhedsvanvid at
hænge gardiner op, men de fik da lov til at
blive. Da jeg var mindre, havde vi kun et
rullegardin. Det var noget tyndt voksdug,
der var sat på en rundstok med et søm i
hver ende, og som hang på to søm i væg
gen, og det var ved det vindue, som far
sad ved. Gulvtæpper kendte vi ikke, men vi
havde kommodetæppe, og jeg tror også, vi
havde lysedug i den pæne stue på det røde
bordtæppe. Blomster i vinduerne havde vi.
tror nok, det mest var pelargonier og andre

gammeldags blomster. Det var ikke noget,
man købte. Mor fik aflæggere fra naboer
og bekendte. Urtepotteskjulere kendte vi
ikke, derimod husker jeg, at vi havde en
birkestamme, der stod i den pæne stue til
blomsterbord. Og på væggen inden for
døren hang avismappen, hvor Ugens Ny
heder havde sin faste plads. Der foruden
havde vi selvfølgelig klokken, et lille stue
ur, som altid var et kvarter foran, og det
blev stillet efter savværksklokken. På den
tid havde vi jo ikke radio, men når vinden
var nordlig, var der mulighed for at høre
dampfløjten, selv om der var 4 kilometer i
luftlinie, og når vi omtalte klokken, var
det savværksklokken. Og på kommoden
stod der foruden nogle fotografier to nik
kellysestager, og på midten lå en flintøk
se.
Vest for stuen havde vi den pæne stue.
Der var træloft og ferniseret gulv, og
væggene var tapetseret med noget mør
kerødt tapet. Ved nordvæggen stod et
stort dobbeltskab, som indeholdt gangtøj.
På vestvæggen stod mod nord en lille fin
kommode, der var et arvestykke fra min
mors familie. Denne kommode havde bu
ede skuffer, og nøgleskiltene var sort
ibenholt, og den var desuden på øverste
kant beklædt med fine lister med orna
menter. Desværre forstod man ikke, hvor
værdifuld den var. Den forfaldt af fugt og
mangel på pietetsfølelse. Det var menin
gen, at min halvsøster, som mor havde,
før hun blev gift, skulle have den, men
da hun blev gift i 1921, var den så medta
get, at hun lod den stå, og hvor den er
blevet af, ved jeg ikke. Ved vestvæggen
mod syd stod det røde skab. Det havde far
vist haft fra sin ungdom. Også det blev
brugt til gangtøj. Det var rødmalet med
nogle rødsorte årer malet i felterne på lå
gen. Vi syntes, det var fint. Midt på gul
vet stod et bord med fløje til at slå op, og
på det lå der et rødt bordtæppe, som mor

havde købt på auktion vistnok fra et fint
gårdmandshjem, og så var der vist fire
svenske pindestole. De gik vist ret hurtigt
til, men dem købte vi i brugsen. Og på
væggen var der tre kristusbilleder, og så
var der Rafaels engle. De var i en rund
messingramme, der var ca 30 centimeter i
diameter, og de yderste 5 centimeter af
billedet var farvet lyseblåt. Stuen var
mere et opbevaringsrum end egentlig
stue, da der ingen varme var, og vi havde
ingen gæster. Og selv når præsten aflagde
besøg, var det også i den almindelige
hverdagsstue, men juletræet stod i den
pæne stue. Nord for den pæne stue var
der et smalt kammer, hvor vi børn sov.
Møblerne bestod af to senge, en dobbelt
seng og en enkelt. Jeg kan huske, at vi lå
tre i dobbeltsengen.
Om sommeren så foregik den personli
ge vask i køkkenet. Om vinteren foregik
den i stuen, fordi der ikke blev fyret ret
meget i køkkenet. Vi blev gerne sæbeva
sket, som mor kaldte det, engang hver 14.
dag, og bagefter skulle vi kæmmes. Det
var ikke så slemt for os drenge, men mine
søstre så hen til det med skræk, for det
skete, at vi havde lus. Det var ikke i de
tider ualmindelig, så den fintandede
kæmmekam havde vi en vis respekt for.
Om vinteren når far passede det store
tærskeværk på gården, var han fuld af
støv fra yderst til inderst. Så tog han tøjet
af overkroppen, og mor vaskede ham og
rystede hans undertøj. I det hele taget tog
man det ikke så tungt med den personlige
renlighed. Jeg tror ikke, der var nogen i
det miljø, som lignede vores, hos hvem
der fandtes servante eller et helt sovevæ
relsesmøblement. Det var sammenbragte
ting, som folk enten havde arvet, eller det
var købt på auktion. Vi havde et lokum,
og det lå helt henne i den bageste del af
huset, og om natten havde vi en natpotte,
der stod under sengen. Huset, der blev

Christianssædes hovedbygning stod ubeboet,
da fotograf Kristian Hude besøgte den 1907, idet
gården hørte til et stort godskompleks, der også
omfattede gårde som Pederstrup på Vestlolland,
Brahetrolleborg på Pyn og Sandbjerg i
Sønderjylland.
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nedrevet i 1949, var vel bygget omkring
1800 og blev aldrig udstyret med moderne
installationer.
Det som jeg har beskrevet hertil, er fra
min tidlige barndom 1914-15 og til 1920,
og det adskilte sig ikke meget fra andre
tilsvarende hjem på egnen, men fra 1920
og fremefter kom der nye ting til. Da blev
familien mindre, idet vi kun var to børn
hjemme. Og da mine forældre skulle have
sølvbryllup i 1921, havde de anskaffet en
buffet, som en lokal snedker havde lavet,
og i samme anledning fik de et nyt kom

fur, og dobbeltsengen forsvandt fra stuen,
og de lå i kammeret, og på sølvbryllups
dagen fik de to kurvestole foræret fra fars
arbejdsplads fra hans kolleger på gården.
Det var på den tid et helt statussymbol.
Senere fik vi også et nyt spisebord, i hvil
ken anledning husker jeg ikke, men lige
som buffet'en var det fra en lokal hånd
værker, og det var selvfølgelig på bestilling.
Til spørgsmålet om, hvordan den be
skrevne bolig var i forhold til de hjem,
som man færdedes i, så var der ikke me-
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gen forskel. Der kunne selvfølgelig være
forskel for eksempel med hensyn til bør
neantal, men indtægtsforholdene var vist
næsten ens, det vil sige ringe over det
hele. På det sidste spørgsmål, om man
talte om dem, som havde det mere eller
mindre fattigt, så var der dem, som var
husmænd på herregården, og som boede i
gårdens huse, der var uden jord, og hvor
der boede to familier i hvert, vi kaldte dem
familiehusene1. Det var usle boliger uden
et træ i haven, for der boede folk, som
flyttede tit og derfor ingen interesse havde
i at plante hverken træer eller blomster.
Disse husmænd var fuldstændig sløve
over for samfundet. Deres koner skulle
stille til malkning om morgenen klokken
halvfire, og samme tid om eftermiddagen.
Disse mennesker levede på et meget lavt
niveau, så jeg tror nok, at om ikke man så
ned på dem, så i hvert fald at man bekla
gede dem. Det var jo den klasse, som var
afhængig af gårdens boliger og derfor in
gen rettigheder havde. Jeg har gået i skole
med børn fra disse hjem. Jeg tror, disse
børn var nogle lige så godt begavede børn
som andre, men hjemmene var præget af
en sløvhed, som vel var en følge af træt
hed, og modløshed, som følge af de vilkår
livet bød disse mennesker. Ellers tror jeg
ikke, der var tale om, at den ene havde det
ringere end den anden. Nu må den, der
læser dette, regne med, at det er et arbej
dermiljø, der er beskrevet, og det var en
egn med mange af den slags huse, leje
eller fæstehuse, og så var der tre gårde,
men det var jo husrækken, vi færdedes i.
(NEU 30863, skrevet 1974).
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Den husmand, som var fyrbøder, mødte en time
tidligere end de andre tærskearbejdere, hvorfor
han fik en noget højere løn. Hans Jensen på
Lundegård i Nørre Broby sogn på Fyn er
fotograferet den 14. februar 1925. Gerda Banson,
enke efter forvalteren i baggrunden, har udlånt
billedet.

Min far arbejdede på selve gården
Christianssæde fra sit første giftermål og
til 1926, da han kom alvorlig til skade og
derfor ophørte med at arbejde. Min far var
tro og ærlig, flittig, men tilbageholdende.
Jeg tænker tit på en sammenligning mel
lem ham og analfabeten hos den svenske
forfatter Ivar Lo Johansson: bange for ik
ke at kunne udfylde sin plads i samfundet
og angst for ikke at kunne betale alt.
Derfor købtes der aldrig i hjemmet på kre
dit. Mor var klog, og hun var også hjem
mets administrator. Hun var politisk be
vidst og talte tit om de såkaldte store med
en vis antipati. Hun sørgede for, at der var
penge til termin og til den ret store udgift
til brænde, der blev købt på skovauktion i
februar, og den skulle efter konditionerne
være betalt inden hjemkørslen. Der var
dog nogle, som fik lov til at hente det,
inden det var betalt, og afdrage det senere,
men det blev i mit hjem anset for nedvær
digende at skulle på godskontoret for at
bede om henstand, da der på det tidspunkt
var en godsforvalter, en gammel køben
havnsk jurist, der altid gik i diplomat.
Han var en tyran og benyttede enhver lej
lighed til at ydmyge småfolk. Mor ville
gerne læse og havde en god håndskrift,
hvorimod far havde det allerstørste be
svær med at prente sit navn. I hjemmet
holdt vi en avis (et venstreblad) sammen
med naboen. Der for uden havde vi det på
den tid udbredte blad »Ugens Nyheder«,
bladet som ifølge Jeppe Aakjær gav anvis
ninger på alt lige fra sjælens frelse og til,
hvorledes geden kunne kureres for trom
mesyge. Dengang var der jo ikke det gode
biblioteksvæsen, som vi kender i dag. Af
bøger blev kun købt en almanak til jul
hvert år. I dag tænker jeg tit på, hvad mor
er gået glip af, for hun fik aldrig mulighed
for at stifte bekendtskab med den rigdom,
vi har i vor bogverden. Jeg har, siden jeg
var 18 år, været låner på biblioteket og har

sørget for oprettelse af kommunebibliotek
i 1958 i den kommune, hvor jeg bor.
Egnen var stærkt præget af indre missi
on. Som børn fattede vi det måske ikke så
stærkt, som når jeg tænker tilbage. I vores
hjem var vi ikke tilknyttet indre mission,
men vi blev dog sendt i søndagsskole, og
det var et vanskeligt problem at komme
uden om. Det var søndag eftermiddag fra
klokken 14 til 16. Som børn opfattede vi
en søndag eftermiddag som spildt, og der
var jo også nogle af de drenge, jeg legede
med, som havde lettere ved at snyde sig
fra søndagsskolen. Vores lærer Martinius
Vested (Kaj Munks lærer) var grundtvigi
aner, og en stor skuespiller, og det hænd
te, at når han læste op, så var der et ban
deord i. Så var det, som der gik et gib
igennem klassen, for halvdelen tilhørte
indre mission. Jeg tror nok, at det var en
belastning for min far. Vi havde jo vores
lille jordlod, og vi lånte heste og redskaber
på gården, hvor far arbejdede, men det
skulle altid ske søndag formiddag, og det
skete også, at vi havde to spand heste. Så
havde far en af karlene fra gården med til
at køre det ene spand. Og karlene var ikke
søndagsskolebørn, og vores nærmeste na
boer var indre missionsfolk, og det kunne
ikke undgås, at de hørte de drøje eder, der
blev råbt efter hestene. Jeg tror, at far en
gang talte til en sådan karl om forholdet.
Så vidt jeg husker, havde det modsat virk
ning, hvad jeg syntes, var vældig sjov.
Jo, der var en egen atmosfære over
herregårdslivet dengang. Vi søskende løb
over til far på gården hver middag klokken
12 med kaffe. Det var i en ølflaske med et
par lag avispapir og derpå et gammelt
strømpeskaft. Om sommeren sad husmændene som regel og spiste i vognsku
ret, efterår og vinter i et kraftfoderrum i
kostalden. Jeg tror nok, at far var en lidt
betroet medarbejder, for han skulle, når
de tærskede med det store tærskeværk,

smøre og sørge for, det var i orden. Det
foregik mest om vinteren. I den tid mødte
han en time før om morgenen og spiste så
til middag i arbejdstiden. Det gav en krone
mere om dagen. I høsten fik alle folkene
på Christianssæde gratis øl, det tror jeg
nok blev ved i hvert fald til 1924, og da jeg
var dreng, tog godset alle de folk fra eg
nen, som de kunne få fat i. Jeg tænker, at
der til tider, når der var flest, kunne være
et hundrede stykker, og i den tid var det
sjovt at komme på gården med kaffe til
far. Så sad der en 15 til 20 mand i vogn
skuret. Der var jo flere drenge og piger,
der kom enten med mad eller kaffe til
mændene, og så fik vi besked om at løbe
ned i gårdens ølkælder og fylde ølflasker,
og samtidig måtte vi selv drikke det, vi
havde lyst til. Der stod i kælderen en lang
buk, hvor der var en seks til syv halvtøn
der med dejligt koldt hvidtøl. Og i ar
bejdstiden var der en dreng, som kørte i
marken med øl i et anker, og han havde et
krus med, som alle drak af. Men det med
at løbe med kaffe til far holdt vist nok op
omkring 1922. Da fik han vist sin første
termoflaske. Men de ture står fast i min
erindring. Det var en tur på ca to kilome
ter først den ene halvvej over en gangsti,
så passerede vi skovstenten, dernæst
igennem ca 300 meter skov, så kom vi ind
i slotshaven op forbi slottet, der var ube
boet, igennem alleen og forbi godsforval
terboligen, og der var også ridestalden,
hvor godsforvalterens heste stod. Hvis
dørene stod åbne, løb vi over og kikkede
ind. Det var en fin gammel stald, hvor der
var fine navneplader over de heste, der
havde stået der, både med fødselsår og
dødsår. Men vi skulle altid løbe stærkt,
når vi løb over med kaffen. Derimod når
vi var på hjemvejen, så var der mange
ting, der skulle undersøges. I den forbin
delse en lille sandfærdig historie. Der bo
ede en ældre ugift pige, der var oldfrue på
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slottet, i oldfrueboligen. En dag min fem
år ældre bror havde været med kaffe til far
og var på hjemvejen, kom ud fra old
frueboligen, en gårdmand, som vi kend
te. Min bror var på det tidspunkt ca 10 år,
og denne gårdmand sagde til min bror.
»Her har du en krone, så skal du ikke sige,
at du har set mig her«. Og det første min
bror sagde til min mor: »Jeg har fået en
krone, for at jeg ikke skulle sige, N.N.

kom ud fra oldfruen.« Min bror og jeg har
tit talt om, at kronen havde modsat virk
ning af hensigten. Jeg tror ikke, at vi var
ked af den tur. Der var oplevelser næsten
hver gang. Selvfølgelig om vinteren når
det var regn og sne, kunne det have sine
ubehageligheder. Vi kendte ikke til gum
mistøvler eller overtøj, men vi havde altid
vanter og hjemmestrikkede strømper og
så hue ned over ørerne.

Da avlsbygningerne til Christianssæde brændte i
1851, blev avlsgården flyttet, således at
hovedbygningen kom til at ligge alene i en park.
Fotografiet er fra 1916, da haven var noget
forsømt.

Jeg husker tilbage til 1914. En af de
ting, der har brændt sig fast, var, at den
ovenfor omtalte gårdmand kom forbi vort
hjem en af de første augustdage i 1914, og
mor gik ude i haven og gravede kartofler
op, og det var regnvejr, så næsten råbte
han: »Nu er der krig, Kristine«. På det
tidspunkt var vi fire søskende hjemme,
Malvine født 1902, Christian født 1905,
Helga født 1908, og så mig født 1910. Mit
hjem har jeg beskrevet, og alle vore nabo
er levede for så vidt i det samme miljø.
Vore nærmeste naboer indtil 1917 var en
gammel skovarbejder, der var enkemand
og havde hos sig sin søn, som var gift med
en svensker. Det var gamle Ejnar, Julius
og Hilda, og de havde fire drenge, tre
ældre og en yngre end mig. Det var vores
legekammerater i min tidligste barndom.
Som sagt var hjemmet præget af den tids
fattigdom, men det tror jeg ikke, vi mær
kede. Til vore daglige pligter hørte, at vi
skulle save brænde og lave optændingspinde. Det blev jo udsat så længe som
muligt. Det var brændestykker på en
alens længde, der var kløvet ud om vin
teren, og så kørt ind om sommeren, når
det var tørt. Fra det tidligste, jeg husker,
savede mine to store søskende, og vi to
mindste skulle holde brændestykkerne i
savbukken. Saven var som regel døv, da
min far ikke var særlig dygtig eller fin
gernem til at file sav, så de hjælpemidler
var ikke de bedste. Det egentlige arbejde
begyndte, når vi var seks til syv år, når
mor og mine større søskende arbejdede
med at hakke roer. Så kravlede vi bagefter
og tyndede ud, det vil sige, at hvor der
stod to eller flere planter, fjernede vi de
overskydende. Også om efteråret, når der
var roeoptagning, hjalp vi til efter evne.
Efter høst samlede vi aks. Det kunne vi få
lov til på de store herregårdsmarker. Min
storesøster Malvine var særlig ihærdig og
holdt os til arbejdet. Aksene blev samlet i

venstre hånd, og når hånden var fuld, blev
der bundet et bånd om, og det kaldtes en
dukke. Selvfølgelig blev vi mindres duk
ker også mindre end de størres, men det
blev alligevel til korn, når vi gik en halv
snes dage fra morgen til aften, og det var
ikke blot os, men det var de fleste arbej
derbørn, som samlede aks i disse år. Jeg
husker, i 1917 var der en meget dårlig
høst, og alle der havde jord, skulle afle
vere korn til statslager. Jeg husker ikke,
hvor meget vi skulle levere, men jeg hu
sker tydeligt, at far var grædefærdig, da
han og mor havde målt det i sække. Når
jeg tænker på alle disse ting, forekommer
det mig, at mor var en stærk kvinde både
fysisk og psykisk. Det var hende, der ord
nede alt, hvad der havde med penge at
gøre, og jeg mindes ikke, at hun var syg
nogensinde, mens jeg var barn, bortset fra
at hun i 1922 kom til at hugge sig i hån
den, ved at hun kløvede brænde og var på
sygehuset i otte til ti dage. Hun malkede
vore to køer, indtil hun var over 70 år, og
medens vi var børn, gik vi i roerne både
sommer og efterår ved lugning og optag
ning, og ved afslutningen af hver af de
dele gik hun over på den gård, hvor vi
havde udført arbejdet, og fik afregningen,
og så fik vi lov til at komme en tur til
Maribo. Det var jo en ekstraskilling, der
var tjent, og så fik vi jo lidt nyt tøj, og selv
fik hun også lidt. En sådan Maribotur var
en stor oplevelse, ikke mindst da vi var
mindre. Vi gik fem kilometer til Ryde
station til otte-toget. Om sommeren hav
de vi støvler på hjemmefra, men om efter
året havde vi støvlerne i hånden og gik i
træsko til stationen, hvor vi så skiftede til
støvler. Det var en pine for mor at gå i
støvler, for hun havde ligtorne, og hendes
fødder hævede, når hun var i støvler, men
jeg tror, hun var både glad og stolt, når
hun viste far, hvad hun havde skaffet til
hjemmet.

Der hvor vi havde vores roearbejde, var
hos en gårdmand. Han var fæster indtil
1919, da loven om lensafløsningen blev
vedtaget. Der tjente min ældste søster i 11
år, og en ældre bror tjente der i 4 år, og
min ældste bror har også været hos ham.
Han solgte gården i 1921. Han var meget
lunefuld. Hans kone Mariane var stærkt
indre missionsk. Han var det til tider, til
andre tider var han lige det modsatte. Kaj
Munk omtaler ham i »Foråret så sagte
kommer«. Jeg ved, at når mor skulle over
at hente roeafregning, så var det, om han
var i godt humør, for han var ikke som
andre, der målte roerne op. Han gav, som
humøret var til, men vist aldrig for lidt.
Mor malkede der somme tider om afte
nen. Det var mest om søndag aften, og så
dagen efter skulle hun over at have for
middagskaffe, og så fik hun vist en krone
eller to.
Der gik forøvrigt mange historier om
ham. Inderst inde var han en god mand.
Mariane var i hjælpekassens bestyrelse,
og der var en stor indre missions gårdejer,
der ringede til Marianes mand, om de
skulle have hjælpekassemøde om efter
middagen, hvilket blev bekræftet, og så
spurgte denne gårdejer, om der ikke kun
ne blive tænkt på hans fodermester, der
havde det meget småt. Men N.N. sagde til
ham, at hvis hans fodermester havde det
så småt, så burde han give ham en løn, så
han kunne leve. Et andet smukt træk, jeg
husker, var i min barndom, da vores jule
gris døde i november måned. Det var,
medens min bror og søster tjente der. Så
sagde N.N., da de sad og spiste til middag:
»Jeres far har jo mistet sin julegris«. Ja,
det var jo rigtig nok. »Men«, sagde N.N.,
»nu kan I to jo få en af mig til halv pris,
men I kan godt betale den«, og vi fik en
god gris, og far betalte mine to søskende
det, som de havde betalt, uden at nogen
fik det at vide. Mariane havde fødselsdag
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den 8. maj, samme dag som jeg, og fra
min allertidligste barndom husker jeg, at
når jeg kom op, så skulle jeg vaskes og i
mit lidt pænere tøj og så over at gratulere
Mariane, og så fik jeg kage og saftevand
og en krone og en femogtyveøre af min
storesøster, der tillige var min gudmor, og
det blev ved indtil 1921, da de solgte går
den.
Et andet arbejde, eller vi kunne kalde
det bifortjeneste, var blomsterplukning.
Det begyndte i april, hvor vi plukkede
skovmærker eller bukkar (vi kaldte dem
bovar). Vi plukkede dem i små buketter,

og min storesøster var meget dygtig til at
gøre dem særlig attraktive, idet hun kun
ne sætte en tynd krans af blå violer om
kring, og så gik vi ud til bekendte og for
ærede dem et par sådanne buketter. Så
vankede der en femogtyveøre og som re
gel et stykke kage. Disse småskillinger
delte vi så, efter hvor stor indsatsen havde
været, og det samme gentog sig i maj, når
liljekonvallerne var i blomst, men der for
uden plukkede vi blå anemoner og hvide
anemoner, desuden kodriver (vi kaldte
dem skadelægger) og de violette gøgeurter
(dem kaldte vi kukkerbukser), men disse

Sammenbygget husrække til tre familier i
Lerbæk under Marienborg gods på Møn 1944,

To sammenbyggede huse i Lerbæk under
Marienborg gods 1944. De vandrette brædder på
gavlen er en nyere reparation af en halmklædt
lodret gavl.

blomster plukkede vi kun for vores egen
fornøjelse. Det med blomsterplukning var
jo en mellemting i arbejde og leg. Pengene
vi tjente, kom i sparebøssen, som vi så
kunne få lov til at bruge til jul eller til vore
forældres fødselsdage, men kun med for
nøden tilladelse. Det var ikke penge, som
vi kunne slikke op.
Det første rigtige arbejde jeg havde, var
plantearbejde i det 1800 tønder land store
skovdistrikt. Det var i april måned, jeg
begyndte i 1921. Vi skulle være fyldt ti år.
Også det har alle mine ældre søskende
deltaget i på nær min søster, der var født

1908, idet hun var lille og lidt svagelig,
tillige lidt evnesvag.
Det var begrænset, hvad vi havde til
rådighed af værktøj, men det hjemmela
vede legetøj spillede en stor rolle dengang.
En stor begivenhed var, når vi slagtede
gris. Så skulle vi drenge have pisblæren.
Den blev tømt for indhold, og så blev den
valket imellem to mursten og blæst op ved
hjælp af en stump tagrør, og var den ikke
stor nok, blev den valket noget mere. Så
blev den tørret, og den kunne bruges til
rumlepotte. På det tidspunkt kunne vi få,
hvis vi altså var heldige, tomme leverpo-
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stejsdåser i brugsen. Det var dåser som en
stor urtepotte, og så blev blæren klippet
op, og først blev den blødgjort med vand
og på midten trykkede vi en gåsefjer gen
nem urinrøret, og der blev bundet fast, og
derefter blev skindet spændt ud over då
sen og bundet stramt om kanten og igen
stillet til tørre. Når vi så gned med fugtige
fingre op og ned ad fjeren, så kunne det
give nogle kraftige lyde. Men det var ikke
altid, vi nåede så langt, at der blev en
rumlepotte ud af det, men jeg tror nok, at
de fleste drenge skulle have blæren og ha
ve den blæst op så stor som muligt.

Af de udendørs vinterlege hørte selv
følgelig sne- og islege. Vi havde på Lol
land en mængde mergelgrave og mange
temmelig dybe, og vi var ikke særlig for
sigtige med hensyn til isens bæreevne,
men mærkværdigvis skete der aldrig no
get ud over, at en eller anden dreng stak et
ben igennem isen. Det var kun nogle få,
som havde skøjter. Vi andre lavede glide
baner med tilløb fra land, og så gled vi
med fart hen over isen. Det gik jo ud over
træskoene. I den situation var det bedst
med træklamper eller jernringe. Jeg havde
altid træklamper, men en del havde læder

Der var lige sået grøntsager ved husene i Lerbæk
i 1944. Man sparede plads, en gavl og også lidt
varme ved at bygge to huse sammen, men
beboerne havde ikke meget privatliv, og børn og
høns kunne let blive årsag til nabostridigheder,
især mellem konerne. Tingbøgerne fortæller
herom fra gammel tid.

Husmandshus i Lerbæk under Marienborg.
Billedserien er fotograferet april 1944 af Hans
Stiesdal på Nationalmuseets
bondegårdsundersøgelser.

under træskoene. Det bestod i nogle
gamle stykker seletøj, vi kunne få hos sa
delmageren. Også sneen gav os glæder. Vi
havde selvfølgelig slæder, selv om de var
primitive. Det var jo i de tider, da folk
kørte med heste, og så satte vi vore slæder
bagefter enten ved at slå rebet om akselen
på vognen eller om mederne på slæden, og
når vi så ikke ville med længere, slap vi
rebet og traskede så tilbage. Vi byggede
også snehytter og snemænd, og selvfølge
lig opstod der både i skolen og på vejen
hjem fra skole drabelige kampe med sne
bolde, men disse kampe var ret uskyldige.

Anderledes var det, når en eller anden
blev udset som et offer for at blive helt
tildænget med sne, og som regel gik det
ud over dem, som var svagest både på det
fysiske og psykiske område. Den slags gik
aldrig ud over gårdmandsbørn. Jeg er ked
af at skulle indrømme, at jeg også har
været med til dette, men ud over dette var
der ikke ret meget, som havde med forføl
gelse at gøre. Selvfølgelig drillede vi hin
anden og råbte også øgenavne efter hin
anden, men det forsvandt, efterhånden
som vi blev ældre og fik andre interesser.
Ellers gik vejen til og fra skole i godt
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kammeratskab, men som sagt kunne dril
lerierne ikke undgås. Som jeg før har
omtalt, gik vi kun i skole hveranden dag.
De øvrige dage havde vi til nyttige gøre
mål og leg. Jeg husker, at i vinteren 1919
havde min tolv år ældre broder opdaget, at
en kurvemager i Rødby ville købe pilevidjer til kurvearbejde, og han og min fem
år ældre bror gik på jagt efter sådanne, og
de fandt en stor mergelgrav tilhørende
Christianssæde, hvor der var hugget ned
et par år i forvejen, og vi fik tilladelsen til
at skære disse vidjer (Salix viminalis),
som også kaldes båndpil. Vi skar grenene
af med lommekniv, eller vi huggede dem
af med økse. Det var et møjsommeligt ar
bejde for en niårig, men min bror, som
var fjorten, lovede mig vist nok næsten
alverdens herligheder, når blot jeg hjalp
til, og så vidt jeg husker, høstede vi tre
læs på en trækvogn på ca 100 kg. Vidjerne
skulle være sorterede i to størrelser. De
mindste fik vi mest for. Prisen husker jeg
ikke helt, men det var vist omkring 10 øre
pr kg, og vi havde vejet det hele i forvejen
på en gammel bismer, som vi lånte hos
naboen. Vi startede den tolv kilometer
lange tur til Rødby tidlig om morgenen,
og kurvemageren spurgte, om vi havde
vejet dem, hvilket vi bekræftede, og han
betalte efter vores vægt, og så var vi inde
og købe hvedebrød. Sådan gik det tre gan
ge til Rødby den vinter eller tidlige forår,
men jeg husker, at anden og tredie gang
snød min bror kurvemageren med væg
ten. Jeg tænker, det var et par kg hver
gang. Men sidste gang vi var derude, fik
jeg mit livs store overraskelse. Min bror
sagde, at vi skulle ind på et konditori og
have chokolade, og vi kom ind på et sådant
konditori, og damen spurgte os ud om,
hvor vi var fra og om vores ærinde og har
formodentlig fået et godt indtryk af os,
idet hun kom med en stor kande chokola
de og en hel tallerken wienerbrød og sag

de, at vi bare skulle spise alt, hvad vi kun
ne. Min bror var jo lidt betænkelig, hvad
det kunne koste, men da han skulle betale,
var det kun chokoladen, vi skulle betale
for, og så fik han en stor pose wienerbrød,
og jeg fik en pose med påskeæg, som var
gået i stykker, så det var en af de helt store
oplevelser.
En af årets store begivenheder var efter
høst, når tærskeværket kom på egnen. Far
var med i et tærskeselskab. Der var vist 39
medlemmer. Det var alle husmænd ved
grevskabet, og de havde alle samme jord
areal, tre tønder land. Selskabet havde jo
en stor radius. De, der begyndte det ene år
først, blev de sidste året efter. Tærske
værket kunne nå to steder hver dag, men
der var jo regnvejrsdage imellem. Alle
steder stod kornet i stak ude, og så skulle
det være tørvejr. Når så dette tærskeværk
kom på egnen, så troppede vi drenge op,
når vi ikke var i skole. Dengang var høst
ferien fra 1. august til 1. september, og så
begyndte vi at regne ud, hvad dag det blev
vores tur at tærske, og vi fulgte med, når
tærskeværket blev flyttet, og hvor der ik
ke var nogle drenge, blev to eller tre dren
ge spurgt, om vi ville bære avner, og et
sådant tilbud blev modtaget med megen
glæde. Ikke alene kunne vi måske få en 50
øre eller endog en krone, men vi var også
inde og spise med de voksne, og det var
gildesmad, vi fik. Husmændene hjalp jo
hinanden, og da far var på arbejde, hjalp
mor i stedet. Det var med at skære bånd.
Det var jo håndbundne neg. De andre
husmænd var mest skovarbejdere, som
havde høstarbejde på Christianssæde.
Jeg kom ud at tjene på landet som fjor
tenårig på en mindre gård og tjente på
forskellige bøndergårde indtil 1930, da fik
jeg plads på herregården Christianssæde,
hvor min far havde arbejdet hele sin tid
fra sit første giftermål. Jeg var der kun
sommeren 1930 og erfarede, at det var en

anden slags folk, end dem der var på her
regården i min drengetid. Da jeg var der,
var det nærmest analfabeter eller i hvert
fald meget småt begavede karle, som
syntes, at det var stort at være på en her
regård. Kosten var så dårlig, at jeg næppe
tror, der er ret mange hunde i dag, der
bliver fodret med noget tilsvarende. Der
var ingen af den gamle type af herre
gårdsbørster.
(NEU 30073, skrevet 1972).

1. Beretterens fader havde i sit første ægteskab bo
et i et af familiehusene, men hans anden kone
medbragte foruden en datter også en sparekasse
bog på 400 kroner. Herved blev der råd til at
betale et halvt års leje forud for et hus med jord,
hvilket var betingelsen for at få et sådant. Det
var 60 kroner. Yderligere skulle der købes en ko.
Men denne investering bragte altså familien et
langt stykke op ad rangstien. Malkekonerne vil
der blive berettet om i det følgende bind.

Peder Madsens barndomsoplevelser fra Store
Restrup nær Limfjorden i Himmerland viser,
hvor langt ud en sådan hovedbygning havde sine
virkninger i lokalsamfundet. 1 1897 blev der
udstykket 900 tønder land af dens jord til
husmandslodder. 1912 blev gården helt
udstykket og hovedbygningen indrettet til
højskole for husmænd. Det var en trium f for
husmandsbevægelsen. Hovedbygningen er
fotograferet 1925 af Victor Hermansen.

Om at være barn fra
herregårdens huse
Peder Madsen er født 1878 i et daglejer
hus i Vestbjerg i Sulsted sogn i Vendsys
sel. Hans fader døde, før barnet blev født,
men moderen fik lov at blive boende i fæ 
stehuset, indtil hun atter giftede sig i
1887. Så flyttede familien til et daglejer
hus under herregården Store Restrup i
Sønderholm i Himmerland:
Vi kom så til at bo i et af gårdens huse,
hvor vi kunne have to køer og et par får.
Vi fik gratis græs og foder til dyrene og
halm og dertil et lille stykke græs til hø,
som vi skulle bjerge på helligdage. Tørv
måtte vi grave i mosen. Min stedfader
skulle arbejde på gården hver søgnedag for

en meget ringe løn. Hvor meget husker
jeg ikke, men jeg husker, at vi var meget
fattige. Ligefrem sulte gjorde vi vel ik
ke, men vi fik ikke altid det, vi kunne
spise.1
Jeg begyndte min skolegang i Vest
bjerg, men kom nu til at gå i Sønderholm
skole. Det var i foråret 1887. Det var en
stor forandring for mig, og jeg husker, jeg
længtes meget efter Vestbjerg skole. Det
var ikke alene læreren, som ikke var flink,
men børnene kunne jeg heller ikke kom
me til rette med. De gjorde nar af min
vendelbodialekt, men det varede ikke
længe, inden jeg tilegnede mig deres
sprog. Men alligevel kom jeg aldrig rigtig
i kontakt med dem, og grunden var den, at
vi børn fra Restrup huse blev altid ringe-
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agtet af byens børn. Jeg husker særligt et
eksempel. Det var, da der skulle være ju
letræ i skolen.
Den gang var det ikke skik med juletræ
i private hjem. Læreren sørgede vist for
træet, men pynt og godter skulle børnene
selv skaffe, og hvert barn skulle så betale
25 øre, men vi børn fra Restrup huse hav
de ingen 25 øre. Vi blev dog allernådigst
indbudt, men det var nærmest for at såre
os endnu mere, for da træet skulle
plyndres, og godterne deles ud, trådte et
par store piger frem - det var store gård
mandsdøtre - og sagde, at nu skulle po
serne deles ud, men nu måtte de børn fra
Restrup huse holde sig tilbage, for vi hav
de jo ikke betalt og skulle selvfølgelig in
gen ting have. Hvilken grusom hån mod

os stakkels, fattige børn. Da følte vi, at vi
blev betragtet som en pariakaste.
Når jeg ikke var i skole, var jeg mest
inde på gården. Der var jo altid liv og røre
sammen med karle og piger, og der kunne
ofte falde en bid mad af til mig. Det var nu
ikke særligt lækkert smørrebrød, karlene
fik. Det var tommetykke skiver af nogle
enorme store rugbrød, men de var efter
min mening ikke så dårligt belagt, ofte var
det kun fedt og ikke andet, men der var
også tit lidt skrabet smør og ost eller kal
veost. Det var kød af spædekalve, der var
kogt og lavet i en slags pressesylte. Det
smagte dejligt.
(NEU 11050, skrevet 1954).
1. 1890 flyttede familien til Ålborg.

Store Restrups avlsgård var nybygget, da gården
blev købt til udstykning. De helt moderne
bygninger blev nedrevet og materialerne blev til
husmandshuse. En af de nye husmænd havde
været fodermester, og det gjorde ham ondt, at
den fine stald skulle rives ned, men dengang var
idealet at få så mange små selvstændige jordejere
som muligt, og ingen praktisk landmand tænkte
på at drive en herregård videre som fællesbrug.
Det var kun samfundsteoretikere, der kunne
tænke noget sådant, dengang.

En vestjysk heiregårdshusmand
I slutningen af 1800årene var der kun få
herregårde tilbage i Vestjylland. De fleste
var forlængst udstykket til bøndergårde.
Vejformand Søren Chr. Sørensen i
Holstebro har i sine erindringer en be
skrivelse af, hvorledes et ungt par valgte
at flytte ind i et af herregårdens huse:
Jeg er født den 26. marts 1886 i et dagle
jerhus, der hørte til en - nu tildels ud
stykket - herregård, Krogsdal, fire kilo
meter syd for Holstebro.
Min far, der var født 1860, stammede
ligeledes fra et daglejerhjem under herre
gården Basnæs ved Skelskør. De første år
efter sin konfirmation var han stalddreng
og senere rideknægt i herskabsstalden hos
gårdens ejer, hofjægermester Otto Scavenius. Dette kunne jo sådan set være meget
godt, men var dog sikkert ikke den bedste
forskole for en mand, som i hovedparten
af sit liv måtte ernære sig og sin familie
som vestjysk husmand. Efter sin solda
tertid i København tog han plads som karl
på en proprietærgård på Holstebroegnen
vel nærmest for, som det hedder, at se
andre skikke. Han kom her til at tjene
sammen med en pige fra Ejsing ved Vinderup, født 1867. De blev gift sidst i no
vember 1885. Det skete vel nok først og
fremmest af grunde, som heller ikke den
gang var nye eller ukendte, idet jeg blev
født fire måneder efter brylluppet. Han
fik så en daglejerplads på Krogsdal, hvortil
hørte bolig i et af deres daglejerhuse.
Forbindelsen mellem den gemytlige og
noget letsindige herregårdskarl og den
tunge og tænksomme vestjyske bondepige
var vistnok ikke særlig heldig - de var vidt
forskellig af karakter og tankegang - men
de nåede dog at være gift i 54 år, og der
fødtes i ægteskabet 13 børn, af hvilke jeg
altså var den ældste.

Jeg har mange gange i min barndom
hørt mine forældre fortælle forskellige
omstændigheder i forbindelse med min
fødsel. Jorden havde i månedsvis forud
været dækket af et mægtigt lag sne med
driver, der ikke kunne forceres med he
stekøretøj. Man lagde så en udstoppet
halmsæk på en stige, som jordemoderen
så måtte tage plads på, en hest blev for
spændt, og på denne herskabelige måde
ankom hun til det hus, hvor min fødsel
altså var forestående. En hushøj drive
rundt om huset måtte hun forcere til fods.
Men der var samme dag indtrådt tøbrud.
Huset, der lå op mod en mose, var op mod
muren omflydt af vand, som også var
trængt ind i huset, således at når man gik i
soveværelset, sprøjtede vandet op mellem
gulvbrædderne for hvert trin. Kunne jeg
selv have bestemt, ville jeg vel nok have
foretrukket at komme til verden i andre
omgivelser. For sin medvirken ved denne
lejlighed samt for den meget besværlige
tur i det halsbrækkende føre modtog jor
demoderen et honorar på to kroner - man
synes et latterligt beløb, men det repræ
senterede dog for min far betalingen for
fire dages arbejde.
Dette hus blev mit barndomshjem, til
jeg var tolv år. Sålænge forblev min far
som daglejer på gården. Hans løn var 50
øre om dagen i vinterhalvåret og en krone
om sommeren. Det vil altså sige, at hans
årsindtægt var ca 225 kroner, som skulle
dække såvel hans egne personlige fornø
denheder som hele udkommet til hans
hastigt voksende familie. Hvorledes dette
kunne lade sig gøre, uden at nogen sultede
ihjel, hører vistnok til en af de videnska
ber, som dengang - altså i firserne og
halvfemserne - var kendt af adskillige,
men som nu er glemt.
Mine forældre boede altså i huset, og
min far var daglejer til 1898. Så købte han
en halv snes tønder land i samme sogn og

byggede på og var så husmand, til han i
halvfjerds års alderen solgte sit sidste
landbrug. Da havde mine forældre nogle
tusind kroner i behold, hvilket dog skyld
tes prisstigningen, thi de blev alle dage
ved at være fattige. Livet formede sig jo
ikke dengang - og det gør det heller ikke
endnu - på samme måde for et ægtepar,
som må føde tretten børn op, som for
dem, som kun har et eller to eller måske
slet ingen. Jeg ved det - jeg har selv 12.
Hvorledes det blev muligt for en dagle
jer med den indtægt, min far til den tid
havde haft, og med en børneflok, som
dengang talte seks, og uden hjælp af no
gen art at etablere sig som selvstændig
landmand, hører vist i nogen måder også
til de glemte videnskaber. Helt hekseri var
det dog ikke, hvad jeg senere skal vende
tilbage til.
Men Mosehuset blev altså mit barn
domshjem. Det var gammelt og lavt, og
det var tækket med en blanding af halm og
lyng. En dør førte ind til forstuen, et lille
rum, der var brolagt med kampesten. Her
fra kom man videre til en stue med stam
pet lergulv. Her var ingen kakkelovn,
hvorfor det om vinteren var umuligt at
opholde sig her. En stor dragkiste og et
gammelt bord udgjorde møblementet. Vi
dere kom man til soveværelset, som var
familiens opholdsstue dag og nat. Jeg har
ikke de nøjagtige mål for dette rums stør
relse, men det må have været 3^2 X 4
meter.
Som nævnt var der her bræddegulv,
men af en meget dårlig beskaffenhed.
Disse brædder havde ganske afgjort aldrig
set fernis1. Vi gik derind med træsko på
fødderne, hvad man iøvrigt gjorde de fleste
steder på den tid og på denne egn. Rengø
ringen besørgedes til daglig med en kost af
revlingeris. Een gang eller så om ugen blev
gulvet dog skuret, hvilket skete på den må
de, at mor lå på knæene og skurede løs med
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en halmvisk. Efter en sådan renselsesfest
blev gulvet bestrøet med hvidt sand, hvil
ket det iøvrigt blev hver dag.
Dette rum på 13-14 kvadratmeter var
altså kombineret daglig- og spisestue samt
soveværelse. Mine forældre fik ved deres
bryllup en dobbeltseng - som almindelig
på den tid uden madras. Bunden blev fyldt
op med halm, hvorover bredtes et hyls
klæde eller hvad man nu havde. Gamle
sække var også brugelige. Et hylsklæde
var et lagen af grovt vævet uldstof2. Et
lignende klæde var overlagen og dynevå
ret grovt og hjemmevævet. Da jeg blev
født, fik man fat på en brugt trævugge
med gænger. Den var brugt, men alle vi
tretten søskende er dog i vor første barn
dom blevet gynget i denne vugge. Gæn
gerne blev dog fornyet nogle gange.
Men da der kom flere børn, måtte der
også skaffes mere sengeplads. At få en
dobbeltseng mere kunne der af økonomi
ske grunde ikke være tale om. Så delte far
den forhåndenværende seng i to på den
måde, at han tog den ene side og ende og
stillede op mod det ene hjørne af stuen,
således at muren nu udgjorde det mang
lende. Den anden halvdel stilledes i stuens
modsatte side på samme måde, og så hav
de man to senge. Vuggen kunne lige stå
og gængerne røres mellem de to senge.
Senere da heller ikke denne sengeplads
kunne slå til, anskaffedes en gammel ka
napé, en slags træsofa, som dengang
fandtes i adskillige hjem, og hvor ladet
dækkede over en kasse, som til nød og
også kunne bruges som seng3. Endnu se
nere lavede far en såkaldt »feltseng« af
træ og sækkelærred, som kunne slås
sammen og tages ud om dagen. Af møbler
var der iøvrigt et bord og to a tre stole. På
væggen hang et billigt stueur samt et par
gyselige oliebilleder, som sagdes at fore
stille Luther og Melanchton. Når så hertil
kommer et stort skrummel af en kakkel

ovn samt en spyttebakke af træ, er indbo
et i denne stue nævnt. I dette rum foregik
altså, som man siger, alle livets og dødens
funktioner.
Ydermurene var kompakte, så fugten
drev af væggene. Vinduerne kunne næppe
åbnes og blev det sjældent, navnlig ikke
om vinteren. I kakkelovnen fy redes med
tørv, som var godt svovlholdige, hvad der
kunne mærkes i både næse og svælg, når
der fyredes, og i denne stue, hvor vi om
vinteren opholdt os såvel hele dagen som
de lange aftener, sov vi altså også om
natten alle sammen. Efter hele den mo
derne hygiejnes terminologi skulle de fle
ste af os børn jo være døde før eet års
alderen, og hvis vi - mod forventning skulle klare dette skæringspunkt, dog
være blevet noget magert og sygeligt
småkravl, ikke mindst når hensyn tages til
den al ernæringslære trodsende kostplan,
vi måtte leve efter. Vi blev nogle store,
svære klepperter, der sjældent var syge,
og som i dag, da de ældste nærmer sig 70
års alderen, stadig kan glæde sig ved et
fortræffeligt helbred.
Men tilbage til beskrivelsen af barn
domshjemmet. I køkkenet var der ligesom
i den ene stue lergulv. Det var meget lille.
Jeg husker, at jeg ikke var ret gammel, før
jeg med armene kunne nå fra bordet til
komfuret. Det mærkeligste i køkkenet var
iøvrigt en muret bageovn, hvis luge var
over komfuret. Den var fuldt brugelig, og
her bagte mor alt det rugbrød, vi spiste,
og det var ikke lidt.
Fra køkkenet kom man ud i en meget
lille baggang til bagdøren og i modsat ret
ning til en lille tærskelo, hvor nogle få neg
ad gangen kunne lægges ud og tærskes
med plejl. Endelig var der mod enden af
huset kostald, hvor der til nød var plads til
to køer, en gris samt høns. To nedgravede
olietønder oven på hinanden var brønd.
Huset var en slags fæstehus, til hvilket

der hørte 2 a 3 tønder land. Jorden blev
drevet på den måde, at far lånte heste og
redskaber på gården, hvor han arbejdede,
og så pløjede og harvede han om sønda
gen. Der skulle årlig betales 80 kroner i
leje eller fæste af hus og jord. Sammen
holdt med den førnævnte årsløn på 225
kroner vil det sige, at der blev 145 kroner
tilbage. En senere tid kan undres over, at
noget menneske, der var ved sine fulde
fem, ville indgå på en sådan kontrakt,
men sandheden er, at det for den tids
landarbejdere ikke var muligt at skifte
over til noget bedre, og at arbejdsforhol
dene på denne gård ikke var ringere end
andre steder, snarere tværtimod.
Gårdens ejedes fra 1874 til 1898 af en
enkebaronesse Wedell Wedellsborg. Far
var ikke nogen stor slider, men han var
lidt af en tusindkunstner, og han forstod
lidt efter lidt at gøre sig uundværlig såvel
for den gamle dame som hendes voksne
børn. Han besørgede gårdens slagtning,
han murede, kalkede, snedkererede og var
tækkemand. Hovedbygningens mange
gamle kakkelovne ansås han at være den
eneste, som kunne rense og istandsætte.
Jeg tror aldrig, han betalte de 80 kroner,
og jeg ved, han fik overladt en ko fra går
dens besætning, som naturligvis blev sat
til en pris. Beløbet modtog han et årstid
efter kvittering for, uden at han havde
betalt en øre. Et får fik han på samme
måde. Han havde fri adgang til at slå
grøfter og mergelgrave og bjergede på den
måde hø nok til vinterbrug.
Da baronessen solgte gården, forlod
han den også. Da havde mine forældre to
køer, et par får, en stor gris samt nogle
høns. Værdien af alt dette var startkapi
talen til et selvstændigt landbrug. Byg
ningerne her opførte far med sine egne
hænder. Købesummen for jord og byg
ninger kunne dækkes ved et lån i Kredit
foreningen.

Rysensten nordvest for Holstebro ligger højt på
bakkeskråningen ned mod Hissum fjord. Hugo
Matthiesen har fotograferet den 1932 set fra de
brede enge, hvor der er rigelig græsning og
høslæt.

12

Herregårde II

Fars kundskaber var meget begrænsede,
mens min mor var i besiddelse af en intel
ligens og en viden ud over det almindelige
for en landarbejder- og husmandskone.
Også hun indtog en høj stjerne hos den
adelige godsejerfamilie. Hun og barones
sens eneste datter var omtrent jævnald
rende. Denne blev gift med en mand, der
ret hurtigt blev direktør for en landskendt
virksomhed i København. I de sidste 50 år
af deres liv sås de vel kun et par gange.
Men de vedblev at stå i regelmæssig brev
veksling, til de begge nærmede sig 80 års
alderen. Endnu i sin høje alder skrev mor
en flydende og smuk håndskrift og fejlfri
stil. Hun var tænksom og alvorlig, og det
var uundgåeligt, at hendes og fars samliv

var præget af adskillige genvordigheder,
så vidt forskellige som de var. I mangfol
dige tilfælde blev far stillet over for hen
des bedre viden og åndelige overlegenhed,
og det kunne han ikke forsone sig med.
Far mødte en stor del af året klokken 5
morgen på arbejde. Så skulle der strigles
heste og renses stald. Han fik også kosten
på gården, og klokken 5 2/2 spistes mor
genmad, der bestod i kogt mælk med rug
brødsterninger og den byggrød, som var
lavet aftenen forud. Der rykkedes i mar
ken klokken 6. Fra 8.30 til 9.00 var der
frokostpause. Frokosten var to skiver rug
brød belagt med pølse og ost. Osten blev
fremstillet på gårdens eget mejeri. Mid
dagspause fra 12.00 til 14.00. Der var be-
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stemte retter til de forskellige ugedage, så
det vidstes altid på forhånd, hvad menuen
stod på. Der spistes igen et par rund
tenommer klokken 16.30, hvor der igen
var en halv times pause, og det var fyraf
ten 19.30. Aftensmaden bestod sommer
og vinter i byggrød kogt på hele gryn.
Den daglige kost var naturligvis tarvelig,
men der blev altid serveret nok, og den
ernæringsmæssige værdi kunne der sik
kert intet indvendes imod. Denne kost

plan var iøvrigt omtrent den samme, som
der levedes efter i enhver bondegård på
denne egn. Den svarede til den, jeg levede
efter, hvor jeg tjente som hyrdedreng,
men her var arbejdstiden længere.
Mine forældre holdt i min barndom
ingen aviser. Det var der ikke råd til. Det
var iøvrigt på den tid almindeligt, at den
stedlige avis udstødte nogle mægtige
kvartalsbrøl navnlig omkring 1. april.
Selv velhavende bønder afbestilte avisen i

Folkeholdet på Kabbel Hovedgård ved Lemvig
1907 eller 1908. 1 hvert fald en del af kvinderne
er polske gæstearbejdere. Det er endnu ikke
lykkedes at finde et tilsvarende billede fra
Krogs dal.

sommerhalvåret med den begrundelse, at
i sommertiden var der ikke tid til at læse
aviser. Men ugebladet »Ugens Nyheder«
kom i de fleste hjem, også om sommeren.
Det ansås for mere nødvendigt end en
daglig avis, og dette i alle henseender
mere end jævne blad må jo have imøde
kommet et behov hos datidens landalmue.
Min mor var stærkt læseinteresseret,
og hun lånte bøger alle steder, hvor hun
kunne komme afsted med det. Fars læseevne var i min barndom ikke meget be
vendt. Senere blev det bedre. Men så læ
ste mor for ham, hvad han var interesse
ret i. Særlig lørdag aften var viet læsnin
gen, hvis man da havde noget at læse i. Så
sad mor ved bordet og læste højt, og far lå
i sengen og hørte efter. Jeg kunne til tider
vågne langt ud på natten, og hun sad sta
dig og læste af og til afbrudt af fars høj
lydte kommentarer.
De havde begge fortrinlige sangstem
mer og kunne mange sange og viser uden
ad. Jeg tvivler på, at der var noget hjem i
sognet, der i den grad genlød af sang som
hos denne fattige familie.
Det lå i sagens natur, at familiefester
var noget ret ukendt i mit barndomshjem.
Dels var begge mine forældre - og navnlig
far - jo skilt ved store afstande fra deres
nærmeste slægt, men der var heller ikke
råd til gilder af nogen art . Juleaften fejre
de min far sammen med gårdens øvrige
gifte daglejere og øvrige tjenestefolk på
gården, hvor han arbejdede. Her fik man
naturligvis ekstra forplejning denne aften,
og alle var til juletræ hos baronessen,
hvor der blev uddelt godter og andre jule
gaver til hver enkelt. Julens højdepunkt
indtraf for os børn, når far ud på aftenen
kom hjem fra dette juletræ og havde lidt
knas i lommerne med til os. Juletræ var
iøvrigt ikke almindelig på egnen. Jeg var
otte år, inden jeg så det første. Vor hjem
lige forplejning på juleaften var ikke me
12’

get forskellig fra hverdagens. Jeg erindrer
for eksempel en juleaften, hvor trakte
mentet bestod i kartofler og klipfisk og
intet andet.
Da jeg blev syv år, skulle jeg selvfølge
lig i skole. Jeg var jo den første af børne
flokken, der nåede dette stade og skulle
derfor være noget af et mønster rent
kundskabsmæssigt. Dette, at forældre
særlig gør sig umage for at bibringe den
ældste forhåndskundskaber før skoleti
den, er vist ret almindeligt. Det var i hvert
fald også tilfældet med den ældste i min
egen børneflok. Senere bliver man sløjere
på dette område.
Men jeg blev den sidste vinter før min
første skoledag herset med på en måde, så
at jeg, da jeg mødte i skolen, var ude over
de første begyndelsesgrunde til læsning
og skrivning4. Skolen var en såkaldt bi
skole, det vil sige, at læreren fra hoved
skolen kom to halve dage i sommertiden
for at holde skole, medens om vinteren en
yngre seminarist forestod dette, og det var
altid en ny hver vinter. Skolen var delt i to
klasser - »store« og »små«. Det tidligste
man kunne komme i den »store« klasse,
var i ni års alderen, og adskillige blev dog
elleve, før de nåede dette mål. Vor lærer
om sommeren var sognets degn og kirke
sanger. Vi mødte i skolen klokken 6.00
morgen - dette gjaldt også de 7-årige.
Degnen var en 60 års mand. Han gik altid
i et par bøgetræsko og med en svær træpi
be i munden. Han havde en ret lang vej at
gå mellem de to skoler og må være gået
hjemmefra ved femtiden.
Hans undervisning drejede sig natur
ligvis først og fremmest om religiøse em
ner, bibelhistorie og Balslevs lærebog.
Den sidste skulle læres udenad, hvilket
også gjaldt et anseligt antal salmevers.
Regning og skrivning hørte også til fage
ne, og han havde navnlig gode evner til at
lære os det første. Hans egne regnefær

digheder var dog ikke overvældende. Kom
man noget hen i den såkaldte tredje del af
Chr. Hansens regnebog, skulle man ikke
vente megen hjælp hos ham, noget han på
ingen måde lagde skjul på. Kunne man
ikke selv klare opgaverne, fik man ordre
på at begynde forfra. Geografi og dan
markshistorie hørte også til fagene, men
det var dog emner, der ikke blev gjort me
get ud af.
Skolen var en meget lille bygning, som
kun rummede et klasseværelse. Fra for
stuen var der adgang til et lille værelse
beregnet til ophold for vinterlæreren.
Gulvet i klasseværelset var brædder, som
blev bestrøet med sand. Skiftesko kendtes
ikke. Vi færdedes derinde med vore jernbeslåede træsko på fødderne. Vi spyttede
på gulvet, og vi snød næsen med fingrene.
Lommetørklæder var ukendt luksus. I
denne skole gik de »små« om sommeren
to halve dage om ugen, dog den ene dag
sammen med de »store«, som altså kun
havde een dag ugentlig. Om vinteren gik
de »store« fire dage ugentlig. Alle vi små
blev vogterdrenge i 8-10-års alderen og
kunne ikke altid regne med at komme i
skole blot denne halve ugedag. Det koste
de seks øre i mulkt at holde drengen
hjemme, et beløb som vist sjældent blev
opkrævet, og mange gårdmænd var fuldt
klar over, at kreaturernes pasning var
vigtigere end drengenes skolegang.
Pædagoger i 1955 vil formentlig i al al
mindelighed mene, at en undervisning af
den art, vi vestjyske landbobørn nød i
halvfemserne, var lidet eller intet værd,
og det skal indrømmes, at nogle nåede
konfirmationsalderen uden at »kunne
deres Fadervor« - som det hed om særligt
tilbagestående, men det er vist også til
fældet endnu. Jeg kan se, at mine børn,
som alle har gået i købstadsskole, på man
ge områder får lært mere, end vi gjorde,
men for de mest elementære fags ved-
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kommende synes jeg ikke, deres viden og
kunnen overstiger vor, der var børn for 60
år siden.
Vi havde eksamen to gange om året, en
følge af det idelige lærerskifte. Vi blev her
meget omhyggeligt tildelt point i forhold
til vore færdigheder i de forskellige fag og
blev så placeret på bænkene i forhold til
tallene. Som en følge af dette system kom
jeg allerede i 72/2 års alderen øverst. Jeg
kom i det forår, jeg fyldte ni år, i den
»store« klasse, og da jeg var ti år også
øverst her. Jeg nævner dette for at vise, at
det i hvert fald i denne skole ikke var for
ældrenes hartkorn eller øvrige anseelse,
der bestemte børnenes plads i skolen. Jeg
var fra det vistnok fattigste hjem i skole
kredsen.

Jeg var på min første skoleudflugt, da
jeg var otte år. Det var iøvrigt første gang,
der arrangeredes skoleudflugt i sognet.
Begge skoler skulle have udflugt i fælles
skab, og parolen lød, at kun de børn, der
var fyldt ni år, kunne komme med. Deg
nen gjorde dog en undtagelse for mit ved
kommende. Det var dog nær gået i vasken
for mig, thi jeg havde intet tøj, jeg kunne
være bekendt at rejse i og heller ingen
chancer for at få noget. Jeg græd både
nætter og dage i den anledning, og afte
nen før udflugten skulle løbe af stabelen,
tog mor mig ved hånden og gik op på går
den til baronessen for at klage sin eller
rettere min nød. Det viste sig, at jeg end
nu havde adskillige tårer i behold, og de
flød rigeligt, da jeg ved mors hånd stedtes

Volstrup ligger nordfor Holstebro, hvor
Hummelmose å løber ud i Limfjorden. Man kan
lige skimte høslætfolkene, der arbejdede to
steder på de brede enge. Til venstre ser man en
mand, som sopper i vandet for at bjerge græsset
der.

Krogsdal syd for Holstebro fotograferet 1895
ifølge oplysning fra Lokalhistorisk arkiv for
Holstebro kom m une, der har udlånt fotografiet.
Gården tilhørte 1547 Tvis Kloster. Ved en auktion
i 1799 solgtes den til tre spekulanter, som
frasolgte fæstegårdene og udstykkede
hovedgården, og hovedparcellen med 7 tønder
hartkorn var resten af den gamle herregård.
Senere købtes der atter mere jord til, og 1850
vurderedes den til 18 tønder hartkorn. 1 tiden
1874 til 1897 ejedes gården af enkebaronesse
Elisabeth Wedell-Wedellsborg, født Scavenius,
hos hvem beretterens forældre var daglejere.

for den fornemme dame. Det havde den
tilsigtede virkning. En brugt kåbe, eller
hvad det var, blev fremskaffet, og af den
blev der i løbet af nogle timer fremstillet
en nogenlunde brugelig dragt. Ydermere
viste det sig, at jeg omtrent passede fodtøj
med en af de tilstedeværende damer, som
gav mig et par af sine brugte sko, og så var
sorgen slukket.
Udflugten gik til Viborg og blev for mig
en strålende oplevelse, og det gjorde ikke
mindste skår i glæden, at jeg optrådte i
damesko. Skoleudflugten blev en årlig til
bagevendende begivenhed, men ud over
denne blev der intet arrangeret fra skolens
side, heller ikke i julen.
Midt på sommeren, da jeg var otte år,
fik jeg min første plads i en gård, hvor

vogterdrengen var blevet syg. Jeg var der i
tre måneder, hvorfor jeg modtog to kro
ner. Året efter kom jeg i tjeneste fra for
året. Jeg skulle have ti kroner for som
merhalvåret, idet manden dog erklærede,
at kunne jeg være dygtig, skulle jeg få
femten. Jeg fik dog kun ti, så jeg må vel
ikke have været dygtig!
Året efter fik jeg plads i en anden gård i
nabolaget, og her blev det værre. Her
måtte jeg hver morgen op klokken fire.
Der blev ganske vist holdt to timers mid
dagspause, men manden havde den idé, og
det var vist hans oprigtige mening, at
drenge ikke behøver at sove om midda
gen. Han kunne næsten altid finde på et
eller andet, jeg skulle udføre i middags
stunden. Fyraften var det tidligst ved titi-
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den om aftenen. Man kunne fra gården
overse en del af marken til den gård, hvor
min far arbejdede. Her holdt man som
nævnt op klokken 19.30, og det var min
husbond en stadig kilde til forargelse:.
»Det ser nu mærkeligt ud«, sagde han,
»der spænder de fra klokken halvotte, og
så står alting stille fra denne tid og til af
ten«. Han var øjensynlig bange for, at
denne skik, som for ham var udtryk for
vellevned og dovenskab, skulle brede sig,
hvad den da ganske rigtig også med tiden
gjorde.
Den værste til at skælde ud var altid
konen i gården. Sådan var det iøvrigt de
fleste steder, når det gjaldt behandlingen
af vogterdrengen. Så forekom selv for
holdsvis elskværdige gårdmandskoner ar
rige og ondskabsfulde.
Jeg var så ked af behandlingen og plad
sen i det hele taget, som jeg kunne blive.
Enkelte gange fik jeg en søndag eftermid
dag fri, så jeg kunne gå hjem. Jeg husker,
at jeg ved en sådan lejlighed beklagede
mig til min far. Men far havde jo også
været vogterdreng i sin barndom, og han
mente ikke, jeg havde noget at beklage
mig over. »Får du nogensinde klø?«,
spurgte han. Jeg måtte indrømme, at det
kun skete ved særlig højtidelige lejlighe
der. »Ja, hvad er der så at beklage sig
over? Da jeg var dreng, fik jeg klø hver
dag«. Far var 25 år ældre end jeg, og for
holdene må således trods alt have bedret
sig i den tid, eller også har - og det kan jo
også tænkes - behandlingen af drenge
været endnu ringere på Skelskøregnen
end på min hjemegn.
(IHA 1735, skrevet 1955).

Rydhave nordøst for Holstebro ved Hellegård å
er fotograferet af C. A. Beck omkring 1890. Hår
man står i dens have, kan man tro sig hensat til
østligere egne.

Der er næppe tvivl om, at tjenestedrenge
nes arbejde med at passe de tøjrede kre
aturer i en årrække blev strengere og
strengere, fordi besætningerne bestandig
blev større. For de voksne, der ikke selv
prøvede arbejdet, tog det sig ofte ud, som
om drengene blev ringere og ringere. At
S. Chr. Sørensen fik færre prygl end fa
deren, var antagelig et held. Endnu på
den tid tugtede man efter skriftens ord
dem, man elskede eller burde elske.
Resten af S. Chr. Sørensens erindrin
ger handler om forholdene på bøndergår
dene, hvor han tjente, indtil han som så
mange andre flyttede til købstaden.
Der skrives ikke noget om diskrimine
ring af børn fra herregårdens huse. I
Vestjylland dannede de fåtallige herre
gårdes daglejere ikke en underklasse. Her
var det snarere de unge mennesker, der
med en ringe startkapital tog fat på at
opdyrke en hedelod, der var de fattigste,
og hvis børn hurtigst muligt skulle have
tjeneste på en gård for at få en god kost at
vokse sig store og stærke på.

1. Ferniserede gulve var på den tid langsomt ved at
vinde indpas.
2. Uldne lagener var almindelige i Vestjylland også
i bøndergårde.
3. Der menes sikkert en udtræksseng, der i Jylland
kaldtes en »foldeseng«. De brugtes både i bøn
dergårde og huse.
4. I ældre tid var det en regel, at børn skulle kunne
læse og skrive, før de kom i skole. Læreren hav
de så store klasser, at han ikke kunne ofre tid
herpå.

Husmanden, som var nødt til
at stemme på højre
Husmand Anders Andersen er født 1877 i
Aversi. Han har boet hele sit liv på egnen
mellem Næstved og Ringsted, hvor her
regårdene ligger tæt:
Min farfader Anders Nielsen overtog efter
giftermål omkring 1850 ved indfæstningskontrakt og indbetaling af en fastsat
pengesum, størrelsen ubekendt, en land
ejendom med tilhørende ti tønder land
agerjord. Den grænsede op til herregården
Assendrup med tilhørende 300 tønder
land. Begge ejendomme lå i Aversi sogn,
Præstø amt, og hørte under Gisselfeld
Kloster, hvis besidder var greve Danneskiold-Samsøe1, overdirektør for og boen
de på klostret. Det bemærkes, at besidde
ren af Assendrup var fætter til overdirek
tøren og oppebar samme grevetitel,
hvorfor jeg i det efterfølgende vil betegne
ham som greven.
Min farfader blev hurtigt efter ejen
dommens overtagelse angrebet af tuber
kulose, dengang almindeligt betegnet som
tæring, og døde i en forholdsvis ung alder.
Det nævnte fæstebrev var gældende på
både mands og kones livstid, dog betinget
af at enken forblev ugift. Den ældste søn
Niels Andersen kom efter faderens død
hjem for at drive ejendommen, men han
var allerede mærket af samme sygdom, og
fem år efter hjemkomsten døde han.
Derefter år 1882 kom min far Ole An
dersen og min mor Marie hjem og overtog
driften. Jeg er klar over, at det familiære,
jeg har fremført, egentlig ligger uden for
den opgave, jeg er gået med til, men når
jeg yderligere oplyser, at min faster og en
lille kusine kom syge hjem til os, og beg
ge døde i løbet af to år, er det for at minde
om, hvor frygteligt et hjem kunne bela
stes af den hærgende sygdom. De uhy-
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giejniske forhold, jeg senere vil omtale
lidt, var selvsagt årsag til sygdommens
udbredelse, da forholdene i mit hjem var
almindelige i de fleste husmands- og ar
bejderhjem.
Taget var af strå, væggene bindings
værk, hvor imellem der var klinet æltet
ler, som var kalket. Gulvet var stampet
ler, som hver dag blev fejet med en
hjemmebundet riskost og bestrøet med
rødsand, vi grov op i marken. Dog husker
jeg, at til julen når far havde været i

Næstved til indkøb med de få penge, der
kunne blive til at krydre tilværelsen lidt
med i højtiden, at han til pynt i stuen
bragte en skæppe strandsand med hjem til
at strø på gulvet, da det derved skinnede
mere hvidt, end med det vi grov op i mar
ken.
Ja når jeg sender tankerne tilbage til
det, jeg nu er ved at beskrive, dukker
mange minder frem. Et par af dem kan jeg
ikke undlade at friske op. Da far og mor
rykkede ind i hjemmet, var der kun et

Gisselfeld på Midtsjælland blev bygget midt i
1500årene. Der har en række af fortidens
kendteste og mest velhavende mænd boet,
omend ikke altid til deres død. 1755 blev
Gisselfeld med en serie mindre herregårde gjort
til et kloster eller forsørgelsesinstitut for
adelsdøtre ledet af en overdirektør af slægten
Danneskiold-Samsøe. Fotografiet er taget af
O luf Jørgensen vistnok i 1913 under de store
restaureringsarbejder, der skulle gengive gården
fortidens glans. Den ene fløj har fået fjernet
senere tiders overkalkning.

Da Kristian Hude kort efter århundredskiftet tog
billeder af en række arbejderhuse i Vester Egede
syd for Gisselfeld, var nogle af husene endnu
omgivet af flettede risgærder. Læg mærke til
humlen, som snor sig op gennem gærdet. Nogle
familier havde dog fået de gammeldags gærder
erstattet af træstakitter. Det så så fattigt ud med
de andre, syntes man dengang. I hvert hus boede
der to familier, der dog havde hver sin skorsten.
Ved gavlen var der tilbygget et udhusrum, og en
hørive var lagt op på taget, for at børnene ikke
skulle lege med det fine, men skrøbelige redskab.

beboelsesrum, et værelse ca 25 kvadrat
meter. Ved væggen mod nord stod him
melsengen med det ternede forhæng. Den
var, fra jeg var ganske lille, til jeg fyldte
tolv år, mit sovested sammen med far
mor. Jeg var mest hos farmor, også før
mine forældre flyttede ind på ejendom
men. Her må jeg indskyde, at samme år
byggede far nogle få alen til stuehuset, så
der blev et lille værelse, hvor mor og far
kunne sove. Her bestod væggene af brok
ker (halve affaldssten), far hentede fra

teglværket. Gulvet lagdes af halvbrændte
mursten. Som møbler anbragtes der her
en brugt seng, som far købte på en auk
tion, en stor klædekiste fra fars ungkarle
tid, et klædeskab fra mors ungpigetid, et
lille bord og fire træstole. Dette værelse
fik betegnelsen »den nye stue«. Nu jeg er
ved møbleringen lidt om det gamle væ
relse. Foruden den omtalte himmelseng
var der af møbler det værdifuldeste af alt,
en gammel dragkiste, som var arv efter
farmors afdøde forældre, en stor klæde-
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kiste med farmors navnetræk Karen Ma
rie Pedersdatter, en anden stor klædeki
ste, som havde tilhørt farbror Niels An
dersen, et lille bord og tre til fire træstole.
Der var selvsagt ikke megen plads til at
røre sig på. Dragkisten blev dog hurtigt
flyttet op i den nye stue. For at lune lidt
på de efterhånden noget utætte vægge var
der i en højde lidt over sengetøjet opstillet
et ca 12 centimeter tykt lag plejltærsket og
udredt rughalm, snoet sammen i toppen i
en kugleformet facon, hvori der jo sad
mange aftærskede vipper. Jeg husker ty
deligt, at når jeg undertiden var kommet i
seng, før søvnen var tilstrækkelig til at
gøre sig gældende, kunne jeg ikke modstå
fristelsen til at pille lidt i de nævnte vip
per, og selv om farmor sikkert tilgav mig
mange små unoder, kunne dette ikke til
gives, men førte til, at en lille afstraffelse
ikke kunne undgås.
I min barndomstid blev der endnu på
vor egn på enkelte ejendomme høstet hør
til lærred, men i mit hjem var man ophørt
dermed, men beholdningerne var ikke op
brugte. Når den hjemmeavlede hør var
forarbejdet til lærred, kom dette frem i tre
sorteringer: hørlærred, blårlærred og
skættefald. I småkårshjemmene var der
almindeligvis ikke råd til at anvende hør
lærred, der selvsagt var det pæneste og
behageligste, men jo også det dyreste og
mest sælgelige. Skættefaldet var fyldt
med mange af de stikkende pigge, som
hørren indeholder, der er lig med stagen
fra byggen, og nu kommer minderne. Det
var med blandede følelser, jeg blev tilsku
er, når farmor lagde rene lagner på sen
gen, og det kriblede slemt i kroppen, hvis
de var forholdsvis nye. Stagene2 svandt da
heldigvis noget i styrke, for hver gang de
havde været i gruekedlen. Jeg kunne hel
ler ikke undgå at ømme mig på farmors
vegne, når jeg overværede hendes skiften
chemise, som bestod af blårlærred til

Herregårdsdaglejers jordløse hus i Biltris i Horns
Herred på Sjælland. Det er fotograferet engang i
1890erne, da huset var næsten nybygget.

Det har ikke været almindeligt at fotografere
herregårdshusmænds stuer. Det ville også kræve
et godt udstyr, da rummene i reglen var små.
Hår Kai Uldall i 1924 tog dette billede i et
husmandssted i Sæby i Horns Herred på
Sjælland, skyldes det ikke, at sådan plejede en
husmandsstue at se ud, men fordi denne stue var
et sjældent tilfælde af en gammel stueindretning
bevaret i et hus. For enden af bordet er anbragt et
malet lærredstapet fra begyndelsen af
1700årene, som ganske givet som nyt har hængt
et andetsted, måske på en af egnens herregårde.

overkroppen, men af hensyn til økonomi
en var det skættefald fra bæltestedet og
nedad. Ja, jeg mindes så tydeligt, at jeg da
tænkte: »Det er da godt, det ikke er min
bagdel, der skal modtage den slags«. Mit
linned var altid af blårlærred, men det var
også ubehageligt nok alene med skættefaidslagnerne.
Skillemuren mellem køkkenet og den
gamle stue var af rå håndstrøgne sten.
Køkkenet var af samme længde som stu
en. Skorstenen var ligeledes af rå sten.
Bilæggerovnen, som opvarmede stuen ved
fyring med tørv og brænde, var anbragt
ud for skorstenen, så der kunne fyres ude

i køkkenet. Inde i den åbne skorsten blev
maden tilberedt, kogt og stegt, ophængt
på kroge og jernspir, som var anbragt i
skorstensmuren over ildstedet. Ikke sjæl
dent dumpede en klump sod ned i gryden,
når låget var fjernet for at prøve om kødet
var kogt, og det kunne selvsagt ikke kas
seres af den grund, men fjernet blev de
største klumper. Køkkenet var ca to meter
bredt, men da der var indgang udefra i den
ene ende og et lille spisekammer i modsat
ende, og skorstenen optog en plads på
knap et par meter på hver led, var der kun
lige til at smøge sig forbi skorstenen og
selvsagt ikke megen plads til at færdes på.
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Fra den sydlige side i huset kom man di
rekte ind i køkkenet og derfra til højre ind
i stuen. På nær »den nye stue« færdedes
man almindeligvis overalt med træsko på,
og jeg husker, at da mine forældre flytte
de ind, var der inden for stuedøren et ret
dybt hul i gulvet, hvor man trådte over
tærskelen fra køkkenet. Det fik far dog ret
omgående fyldt med stampet ler. Under
en af bjælkerne i stuen var smedede jern
bånd fastgjort dels ved søm i bjælken og
dels i loftbrædderne. På disse jernbånd lå
hylder af brædder, hvorpå mælkebøtter
ne3 (af træ) havde deres plads undertiden
nogle dage, indtil fløden var tjenlig til
kærning af smør. Jeg har tidligere nævnt
hygiejnen. Man vil forstå lidt derom, når
jeg har oplyst om sandet, der blev fejet
sammen med en riskost. Mon jeg behøver
at oplyse, at der almindeligvis lå indtil et
ret tykt lag støv på fløden. Undertiden
blev mælken først skummet nogle dage
efter anbringelsen på hylden. Flødens
kærning til smør foregik i en stampekærne, en tøndeformet træbeholder, ca 70
centimeter høj og ca 18 centimeter i
tværmål foroven, bredere ved bunden. På
enden af en stok, som blev trukket op og
ned, var fastsat en træplade med huller i,
og ved den bevægelse fløden derved kom
i, dannedes smørret. Undertiden når en
eller flere køer nærmede sig goldperioden,
skete det, at fløden ikke ville omsættes til
smør. Så måtte den have et lille opkog,
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Pumpe over egen brønd havde omkring
århundredskiftet længe været en drøm for
mange husmandskoner. Kai Llldall tog dette
billede i 1924 i Sæby i Horns Herred på Sjælland.

hvilket som regel gav det ønskede resul
tat, men til en ringere kvalitet, som vi
selv måtte spise. Ellers blev det meste
solgt til høkeren, hvor vi købte vort lille
forbrug af kolonialvarer. Sidst i 1880erne
oprettedes andelsmejeriet i Tybjerglille,
hvortil vi så leverede mælken, og dette
blev et betydeligt fremskridt for det sam
lede landbrug, men særlig for husmands
bruget, da det altid var vanskeligt for dem
med det lille koantal at konkurrere pris
mæssigt, da det almindeligvis var vanske
ligt for dem at fremskaffe den gode kvali
tet.
Selv om min beskrivelse af sygdommen
i hjemmet er meget kortfattet, vil man
sikkert forstå, at både min farfar og far
broder de sidste år, før far overtog driften
af hjemmet, kun var i besiddelse af ringe
arbejdsevne, hvorfor både hus og jord var
i høj grad forsømt, da far kom til hjem
met. Tre magre køer, som ikke gav megen
mælk, et par grise og nogle få høns var
besætningens størrelse. Jeg har ret til at
udtale, at far var almindelig kendt for at
være i besiddelse af stor energi og virke
lyst, som hurtigt viste sig at slå igennem
ved jordens rensning, husets istandsæt
telse og besætningens forøgelse, men de
få sammensparede midler han medbragte,
forslog ikke meget til de tiltrængte for
bedringer og indkøb, så trods det at
hjemmet havde hårdt brug for hans per
sonlige indsats, var han tvunget til at
hente indtægter udefra, og de kunne kun
blive meget små. At købe en hest som der
var hårdt brug for, kunne der ikke blive
penge til, så den nødvendige hestekraft
måtte han erhverve sig ved at arbejde hos
en gårdejer et fastsat antal dage årligt. Jeg
må her indskyde den bemaerkning, at vor
jordlod var den yderste del af Aversi sogn
og mod syd grænsede op til Tybjerglille
bys jorder, som var beliggende i Tybjerg
sogn. Den oven for nævnte gård lå i Ty

bjerglille by, og dens jord grænsede op til
vores. Som vederlag for hestekraften
skulle far yde 40 arbejdsdage årligt med
tre dage ugentlig i tidsrummet fra Sankt
Hansdag til Mikkelsdag, 24. juni og 29.
september. Arbejdstiden for løsarbejdere,
som far i dette tilfælde blev henregnet til,
var fra seks morgen til syv aften med ca to
timers spisepause, men disse 40 dage gav
jo ingen kontanter hjem, så far måtte et
stort antal dage andre steder hen og tjene
en dagløn, og det blev mest de første år på
herregården Assendrup, som jeg senere
ønsker at omtale. Om vinteren var der
dog ikke megen anledning til for far at få
arbejde der, og så søgte han forskellige
steder mest tærskning med plejl, rug til
langhalm, deriblandt hos den gårdejer,
hvor vi fik hestekraften fra, Jens Hansen
var hans navn, udtalt Jensåen. Jeg husker
tydeligt, engang far kom hjem efter at ha
ve forhandlet med Jens Hansen om prisen
for at tærske en tønde rug. Far havde
tærsket et andet sted og fået to mark (66
øre) pr tønde og forlangte så det samme af
Jens Hansen, men fik svaret: »Jeg vi' itte
gi' mere end en rigsort (ca 50 øre). Når
rugen foldede normalt, regnede man al
mindelig en tønde til en tærskedag, men
far ville helst tærske pr tønde, for ved ek
stra anstrengelse kunne han tjene lidt
mere. Jens Hansen var af natur en af de
særlig gerrige bønder, hvorimod hans ko
ne Marie var af modsat indstilling. Mange
af hendes gode sødmælksoste gled ud af
køkkendøren sammen med en fattig kone,
når Marie vidste, at Jens Hansen for ek
sempel sad inde i stuen ved en kaffepuns
sammen med en anden gårdmand. Den
samme godhed dryppede også på vort
hjem i form af de omtalte oste, som Marie
skjult for Jens Hansen kunne »stikke« til
far.
Omkring 1888 købte far en hest og fik
derved frigjort de 40 dage til en betydelig

højere fortjeneste. Vi boede ca seks kilo
meter fra Holmegaard glasværk med dets
store moseareal, hvor en talrig arbejder
flok var beskæftiget. Dengang producere
des glasset udelukkende ved opvarmning
med tørv, og det var et mægtigt kvantum,
der forbrændtes. Til at transportere den
afskårne, tørrede tørv anvendtes der ude
lukkende hestekøretøjer, og i forhold til
fortjenesten andre steder gav denne kørsel
den største, der kunne opnås, og til de
fleste tider var der i sommerhalvåret kør
sel nok til alle de dage, vi kunne undværes
hjemme. Ja jeg skriver vi, for da jeg den
gang var ca 11 år, kunne jeg yde en bety
delig hjælp med læsning af tørvene. I
skolen var der tre dages undervisning
ugentlig, og selv om far almindeligvis
sørgede for, at jeg ikke forsømte skolen
ret tit, så fristede det alligevel til, når der
var meget travlt på mosen og i hjemmet,
at betale den seks øre store skolemulkt,
som den dengang androg. I denne forbin
delse føler jeg mig pligtig til at oplyse, at
jeg er vokset op i et hjem, som det kun var
få at finde på linie med, hvad opdragelsen
angår. Man var ikke tit vidne til kærlige
ord og formaninger i hjemmene. Nej blot
for en lille forseelse hårde ord og en over
nakken eller på siden af hovedet. Det var
det almindelige, men for fars vedkom
mende kan med rette anvendes det kendte
udtryk: Han nænnede ikke at gøre en kat
fortræd, og hans opdragelse af os børn
svarede dertil. Når jeg har anvendt disse
få ord til belysning af fars godhed, så hå
ber jeg ikke, at jeg bliver mistænkt for
selvmodsigelse, selv om jeg nu fremfører
lidt, der i vore dage kan vurderes som
uretfærdigt over for børn. Af det fortalte
vil man forstå, at vort største virke om
sommeren var på mosen. Jeg oplyste, at vi
havde ca seks kilometer til glasværket,
men til mange af de moselinier, hvor tør
vene lå, var der betydelig længere end til
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selve glasværket. Dette var omgivet af
hegn, og porten deri, som vi skulle pas
sere for at komme til fabrikken, blev åbnet
klokken 6 morgen, og for at få daglønnen
så stor som mulig ville far helst holde med
første læs ved portens åbning, så almin
deligvis kørte vi hjemme fra klokken ca 4
om morgenen og kom hjem om aftenen
klokken ca 7^2, og der var dengang ingen
spisepauser. Madpakkerne blev fortæret
under kørslen fra læssepladsen til fabrik
ken. Dog spiste jeg gerne, mens far kørte
op med et læs. Jeg kunne nemlig bedre
undværes ved aflæsningen end ved læs

ningen. Når vi kom hjem om aftenen, var
der altid et eller andet far skulle udføre
ved hjemmet, særlig ved hø- og kornhøst,
og selv om det ikke ret tit blev forlangt, at
jeg skulle deltage i disse arbejder de dage,
vi havde været på mosen, var det jo endda
en lang dag. Lektierne skulle der jo også
læses på.
Når jeg så udførlig gennem de indtil nu
udfyldte blade har omtalt hjemlige for
hold, kan det tyde på, at jeg ønsker at
kaste lidt martyrglans om mit hjem og
mig selv, hvilket langt fra er tilfældet, og
jeg vil derfor slutte dette afsnit med at

Udsigt over Holmegårds glasværk og mose,
photographeret af maler I. F. Busch, er der trykt
på kartonen om billedet, og på Det Kgl.
Biblioteks eksemplar er der skrevet 1867. Det er
således et af de ældste landskabsfotografier.
Man får et indtryk af den store, dengang træløse
moseflade, der gav arbejde til mange husmænd.
Nordfor mosen skimtes herregården Broksø
med skov og allé.

Holmegårds glasværk fotograferet september
1905. Til højre ser man en stak tørv, som er
gravet og kørt ind fra mosen af omegnens
husmænd. Eftertiden er tilbøjelig til at være
forargede over de ringe lønninger, de mange
arbejdere fik af værket. Samtiden var
taknemmelig over, at der blev skaffet et
udkomme til så mange, der ellers var henvist til
at udvandre eller at leve et liv i yderste fattigdom
o g -b ø r vi tilføje-væ re med til at trykke lønnen
yderligere i konkurrence med de udenlandske
gæstearbejdere.

bemærke, at selv om forholdene ikke
overalt var præget af de samme byrdeful
de opgaver som i vort hjem, så var hus
mandshjemmene om end på forskellig
måde almindeligt lige så økonomisk dår
ligt stillede som vort. Skulle jeg med få
ord sammenligne jævnaldrende drenges
forhold med mine, bliver der mange rin
gere stillede end jeg. Jeg kan for eksempel
oplyse, at et stort antal drenge havde be
skæftigelse som »hyttedrenge« på den
omtalte fabrik. Mange af dem havde
samme vejlængde dertil som vi. De skulle
møde hver dag klokken 6 sommer og vin

ter. Om vinteren var min tilværelse bety
delig blidere. De, der arbejdede for fabrik
ken,-fik nogle få timers daglig undervis
ning i en der indrettet skole.
I næste afsnit har jeg tænkt mig at skri
ve lidt om herregården Assendrup. Det
jeg omtaler foregår i tiden fra ca 1887 til
1891 fra mit tiende til fjortende år, måske
lidt om et par år længere frem. Da jeg ikke
var i fast tjeneste på gården, er der i vej
ledningen mange spørgsmål, som må for
blive ubesvaret, men da jeg færdedes me
get omkring gården og særlig om som
meren deltog i arbejdet, mener jeg at
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kunne meddele lidt af interesse. Som tid
ligere anført betegnedes besidderparret
greve og grevinde og i tiltale Deres Excel
lence. Husstanden bestod af gartner, for
valter, en forkarl, tre til fire andre karle,
en fodermester, en svinepasser, to røgtere
til kvægbesætningen, husjomfru, stuepi
ge, kokke- og bryggerspige og to andre
piger, som sammen med to til tre hus
mandskoner blandt andet deltog i malk
ningen af køerne. På nær de to hus
mandskoner havde de alle fast ophold på
gården. Lønningernes størrelse tør jeg ikke udtale mig om.

Ud over de nævnte med fast ophold var
der almindeligvis fire husmænd med
jordlodder fra 3 til 6 tønder land, som
havde stadigt arbejde og derudover et
svingende antal løsarbejdere, dels med og
dels uden jordlod. Disse sidste var selvsagt
størst i tal i høstens tid. Roer begyndte
man først dyrkningen af i nævnte periode
og kun et ganske lille areal. Pengelønnen
for de faste husmænd var daglig ca 1 kro
ne og dertil forbrug af øl, som blev bryg
get på gården. Høstarbejdet, mejning og
opbinding var akkord. Maskiner fandtes
ikke. Før jeg går videre i min omtale af

Husmandshuse i Knudsby under Rosenfeldt ved
Vordingborg. Her genfindes de karakteristiske
gavle fra Lolland og Møn. Stakittet ud mod
gaden blev senere erstattet af en tjørnehæk. Kai
UIdall har flere gange besøgt stedet, idet han
ledte efter et husmandshus til Frilandsmuseet.
Gadesiden er fotograferet 1921, gårdsiden 1925.

Assendrup, tillader jeg mig at henlede
opmærksomheden på, at jeg i min første
henvendelse til museet blandt andet
spurgte, om spørgsmål af politisk karakter
var af interesse, og svaret lød, at jeg godt
kunne indføje bemærkninger derom.
Grunden til mit spørgsmål var, at min far
blev udsat for meget pinlige episoder i
anledning af forbindelse med Assendrup
og Gisselfeld, og det var oprindelig min
hensigt at beskrive dette ret udførligt,
men ved eftertanke har jeg indset, at mine
påtænkte oplysninger dels vil blive af hi
storisk art, og dels vil jeg udsætte mig for,
13
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at eventuelle læsere vil mistænke mig for
at være i besiddelse af et uudslukkeligt
had til dem, der bidrog til min fars efter
min opfattelse uretfærdige behandling, og
det ville jeg nødig udsætte mig for, da jeg
netop gennem årene er kommet til en no
get mildere bedømmelse af udøvernes
gerninger ud fra den betragtning, at man
ikke er i stand til at granske »hjerter og
nyrer« og derfor ikke til fulde kan be
dømme hensigter.
Nå hermed nok af følelser. Som oplyst
overtog min far ledelsen af den beskrevne
ejendom år 1882. Da jeg var 12 år gammel

(1889), døde min farmor, der var indeha
ver af fæstebrevet, som dermed blev
ugyldigt. Da far overtog ledelsen, med
bragte han en lille sammensparet kapital,
som hurtigt blev opbrugt dels til istand
sættelse af de mangelfuldt vedligeholdte
bygninger og dels til at bringe jorden i
kultur alt grundet på de to sidste brugeres
sygdom. Forståeligt nok ønskede far efter
sin mors død at overtage ejendommen,
hvilket ønske han fremførte over for
godsforvalteren, da han anmeldte dødsfal
det. Da godsforvalteren var indforstået
med fars forbindelse med Assendrup,
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fremførte han begæring om en skriftlig
udtalelse af greven, hvilket far omgående
indhentede. Indholdet må have været til
fredsstillende, for efter gennemlæsningen
erklærede godsforvalteren, at han ikke
tvivlede på grev Danneskiold-Samsøes
tilsagn om min fars overtagelse af ejen
dommen, dog kun med et halvt års opsi
gelse og som en afgørende betingelse, at
far i politisk henseende tilsluttede sig det
gamle højreparti, og her er vi ved kernen i

det politiske, det som jeg som tolvårig
blev gammel nok til at fordømme. Det var
jo i de bevægede år med den forbitrede
kamp mellem højre og venstre: de af
venstre forhadte gendarmer, skuddet på
Estrup, dannelse af riffelforeninger, pro
visorisk finanslov og meget mere. Omtale
og oplevelser var der nok af til at påvirke
et drengesind, og når dertil så kom det
pres, far blev udsat for (greven vidste
godt, at fars politiske indstilling var

Herregården Assendrup hørte fra 1689 under
Gisselfeld og blev bestyret af en slægtning til
overdirektøren. Hovedbygningen er opført 1879
som led i de mange forbedringer på det store
godskompleks, der blev gennemført i sidste
halvdel af 1800årene, og som afsluttedes med
restaureringen af Gisselfeld. 1909 blev
Assendrup solgt til fri ejendom.

Viborggård ligger også i Herlufmagle sogn, men
vest for Holmegård mose. Den er mindre end
Broksø og kan næppe regnes med til
herregårdene. Den er fotograferet 1904 af Carl
C. Nielsen i Næstved.

13’

venstre), ja så vil man vist forstå, at der
måtte hengå år for at bortvejre den for
bitrelse, der blev nedlagt i en interesseret
drengs sind. Nu kan man jo sige, at far
kunne have fulgt sin politiske overbevis
ning, men skal man ikke overveje fars
stilling, før man dømmer? Som foran be
skrevet havde han opbrugt sin lille sam
mensparede kapital, og først fra nu af var
der betingelse for at høste en surt fortjent
løn for sliddet, han havde lagt på ejen

dommen. Vil han ikke sælge sin politiske
overbevisning, skal han forlade det stå
sted, han har skabt til en økonomisk be
tryggelse for sin familie. Jeg kan ikke se
rettere, end at der hviler et tungt ansvar
på den del af overklassen, der dengang be
nyttede sig af slige midler for at værne om
den politiske magt.
Når jeg har fremdraget foranstående
eksempel fra mit barndomshjem for at
belyse et efter min mening alvorligt brud
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på retfærd, føler jeg trang til at oplyse, at
man fra partiet venstre benyttede givne
lejligheder til at gengælde højres handlin
ger, og jeg fristes til at fremdrage et enkelt
træk derpå, nærmest som drilagtigt og
humoristisk. Aversi kommune var og er
endnu den mindste i Næstvedkredsen.
Den er på knap 300 indbyggere og bestod
af den ene by Aversi med spredte udenbys
ejendomme samt herregården Assendrup.
Greven tålte ikke venstremænd blandt si
ne arbejdere. På det tidspunkt jeg omtaler,
fandtes der i Aversi sogn ikke andre højremænd end greven og hans arbejdere,
ialt 11, deri indberegnet far. Ved et folke
tingsvalg, da stemmeafgivningen foregik i
Næstved, og hemmelig afstemning ikke
var indført, faldt der kun ti stemmer på
højres kandidat. Da resultatet blev offent
liggjort, fik far omgående besøg af greven
i ophidset tilstand med udtrykket: De har
svigtet mig, Ole Andersen, og da far efter
lang diskussion fik greven til at tro på fars
forsikring om, at når han havde afgivet et
løfte, brød han det ikke, så faldt grevens
mistanke på en af hans gamle arbejdere,
Jens Jensen, som førhen også havde stemt
på venstre, og trods samme forsikring
som far afgav, kunne nævnte arbejder ik
ke frigøre sig for mistanken. Nu var for
holdet det, at man i kredsen godt vidste,
hvem den skyldige var. Det var en gam
mel drikfældig røgter, som en gruppe
venstremænd på valgdagen havde fyldt en
tilpas portion spiritus i, og de fulgte ham
derefter op i nærheden af stemmebordet,
og idet de forlod ham gentog: »Husk nu at
sige Leth!« Nævnte Leth var en jurist,
som ved den lejlighed var Venstres kandi
dat i Næstvedkredsen. Da greven imidler
tid i flere dage fortsatte med bebrejdelser
over for den mistænkte Jens Jensen, siger
denne til den skyldige røgter: »Hvis du
ikke siger til greven, at det er dig, der har
stemt venstre, så siger jeg det, for jeg vil

ikke jages herfra for din skyld,« hvortil
røgteren svarede: »Det kan du jo godt, jeg
er da ligeglad.« Da sagen så blev klarlagt,
var der selvsagt en kraftig skylle til røg
teren, og til forsvar kunne han kun frem
føre, at han ikke huskede, hvem han
stemte på, »for bønderne i Aversi drak
mig fuld«. Røgteren blev dog ikke afske
diget.
Til stor ugunst for greven kunne jeg
med god samvittighed fremføre flere for
hold greven og far imellem, men slutter
med at udtale, at jeg overlader helt og
fuldt til museets bedømmelse, om denne
omtale hører hjemme blandt det stof, jeg
har påtaget mig at belyse, eller om det
kun hører hjemme i papirkurven.
Greven var meget lidt landbrugskyn
dig, så gårdens drift lededes i alle de år,
jeg havde tilknytning til Assendrup, af
forvalter Jørgensen, som efter den tid var i
besiddelse af stor evne til at fremskaffe
betydelige udbytter af jord og besætning.
Forholdene var som regel tilfredsstillende.
Som eksempel husker jeg mange af karle
ne som flerårige medhjælpere. Derimod
fristes jeg til at fremføre et lille træk om
mere ublide forhold mellem karlene fra
Assendrup og den større Tybjerggård, be
liggende i ca to kilometers afstand i Ty
bjerg sogn. Tybjerggård, som ejedes af
oberstløjtnant Steinmann, havde et jordtilliggende på ca 800 tønder land agerjord
foruden et stort eng- og skovareal. Går
dens forpagter Madsen benyttede i stort
tal svenske karle som medhjælpere. Det
var meget almindeligt dengang på de
større gårde. I min tid var der på Assen
drup udelukkende danske karle, og der
opstod og blev i mange år opretholdt et
spændt forhold mellem de to gårdes karle.
Når jeg fremfører det her, er det fordi det
her udartede sig til betydeligt over det al
mindelige, for ganske vist var slagsmål
hovedsagelig fremkaldt ved den store

drikfældighed meget almindelig. Sven
skerne var bekendt for deres hidsige brug
af knive, når de havde nydt spiritus, og
hvis de danske karle fra Assendrup ikke
ville levere det efter svenskernes mening
passende kvantum »svogerøl«, når de be
søgte pigerne på Tybjerggård, de var del
vis danske og svenske, så kom knivene
hurtigt frem, hvilket de danske karle var
bekendt med og derfor almindeligvis var
bevæbnet med andre våben til forsvar, når
det udartede sig til opgør så dramatiske, så
det spurgtes viden om.
(NEU 17597, skrevet 1962).
Uden at fordybe mig i de danske emi
granters tilværelse fristes jeg til at frem
føre et lille familiebillede. I årene 1870-90
rejste syv af min moders søskende til
Amerika. Alle tog til den for nordiske
emigranter bekendt stat Minnesota, hvor
de seks blev farmere, den syvende køb
mand i Chicago. De var børn af en fattig
væver, ialt tolv søskende. Rejseudgifterne
klaredes på følgende måde. Den ældste af
de syv, en tjenestekarl, havde sammen
sparet det meste af, hvad billetten koste
de. Resten fik han som lån af gårdman
den, hvor han tjente. Lønnen hos farmer
ne var så høj, at han inden for et tidsrum
af to år kunne hjemsende det lånte beløb
og en billet til sin ældste søster. Derefter
fulgte med kortere og kortere mellemrum
fra de i Amerika boende søskende billetter
til de øvrige i Danmark, som ønskede at
forsøge lykken i det fremmede land. De
fleste af nævnte emigranter har gentagne
gange været hjemme på besøg, og ved et
sådant rejste to af mine søstre i 1903 med
tilbage. De bosatte sig få år derefter og er
nu begge enker og bor fremdeles i U.S.A.
I forbindelse med dette lille familietræk
ønsker jeg at oplyse, at fra den egn jeg har
kendskab til, kan der fremdrages mange
lignende eksempler.

Anders Andersens beretning foregår på en egn,
hvor herregårdene lå tæt. Tybjerggård ejedes af
generalløjtnant P. Pr. Steinmann, der var en af
heltene fra 1864. Han blev såret ved Sankelmark,
men overlevede og blev 1874 krigsminister.
Som gammel (1882-94) boede han på gården,
hvis hovedbygning han lod restaurere 1872.
Den var bygget 1763 af Tyge Rothe kendt
fra
debatten, der førte til landboreformerne.
Hugo Matthiesen har fotograferet den 1933.

I samme årrække indvandrede til min
hjemegn et ret betydeligt antal af svenske
piger og karle, som særlig blev medhjæl
pere på de tre sognes herregårde, Assendrup i Aversi sogn, Tybjerggård i Tybjerg
sogn og Broksø, Viborggård, Raunstrup
og Frederikseg i Herlufmagle sogn. Den
størst befolkede med svenske medhjæl
pere var Tybjerggård, hvor der som regel

var et stort antal af både piger og karle. På
de andre herregårde og bøndergårde var
medhjælperne hovedsagelig fra arbejderog husmandshjem, dels fra nabo- og dels
fra hjemsognet.
Sidst i tiåret 1880 til 1890 blev det al
mindeligt, at et stort tal af medhjælperne
fra herregårdene indvandrede fra Polen
særlig til arbejde i roemarkerne, eftersom
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disse udvidedes betydeligt, og der derved i
nogen grad fremstod mangel på arbejdere.
Desuden var de polske arbejdere alminde
ligvis dygtigere og billigere til roearbejde
end de danske.
Denne periode kan nærmest betegnes
som gennembrudstiden for den danske
andelsbevægelse, og samtidig vaktes bon
debrugets interesse for den grundtvigske
folkehøjskole, så mange af dette brugs
sønner søgte ophold derpå, og samtidig

voksede trangen til større uddannelse i
praktisk henseende, og det bevirkede, at
mange af gårdmændenes sønner søgte
plads på veldrevne herregårde som foder
eller landbrugselever. Disse elever fik ud
over opholdet kun en meget lille eller slet
ingen pengeløn, ja måtte undertiden yde
et kontant bidrag for opholdet, endskønt
deres arbejdsydelse var lig den almindeli
ge medhjælpers, men foruden lidt under
visning i regnskabsføring blev de betragtet

Ravnstrup i Herlufmagle sogn var en storslået
rest af en herregård fra slutningen af 1500årene.
Den blev ikke restaureret, og i 1947 brændte den,
således at kun underetagen er bevaret. Christen
Axel Jensen har fotograferet den 1914.

Broksø i Herlufmagle sogn lige nordfor
Holmegård mose er fotograferet 1904 af Carl C.
Nielsen i Næstved. Der hørte næsten 900 tønder
land til gården, og 1915 til 1916 blev det kønne
gamle bindingsværkshus erstattet af et nyt, der
bedre svarede til tidens opfattelse af, hvorledes
en herregård skulle se ud. Den skulle helst ligne
et hovedsæde for et baroni eller et grevskab.

som hørende til en lidt pænere klasse
medborgere for eksempel ved at spise
sammen med forvalteren og af lidt pænere
service. Det var dog først efter 1880, at
denne form for uddannelse blev bemær
kelsesværdig på min egn, men til gengæld
blev den meget anvendt, da den først slog
igennem. (NEU 18251, skrevet 1962).
Efter at have skrevet om greverne Danneskiold-Samsøe har Anders Andersen

fået kendskab til en artikel af Jens A.
Nielsen i Grundtvig-Studier 1961-62, og
senere i beretningen skriver Anders A n
dersen:
Der er ingen tvivl om, at det er den da
værende grev Danneskiold-Samsøe, Gisselfeld, der har forstrakt Grundtvig med
midler, og af de talrige breve, Jens A.
Nielsen har fremskaffet fra forskellige ar
kiver, fremgår mange beviser på grev
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Danneskiold-Samsøes retsind og godgø
renhed over for sine medmennesker, ikke
mindst dem der har været placeret på
samfundets skyggeside. Den her omtalte
grev Danneskiold-Samsøe var farfader til
den grev Danneskiold-Samsøe, jeg har
omtalt i mine beretninger.
Et andet lille træk omhandler den grev
Danneskiold-Samsøe, der levede og admi
nistrerede Gisselfeld i tiden mellem de to
omtalte. Mange fortællinger, jeg har hørt
om ham, viser, at han på mange måder
har været en original personlighed, men
meget godgørende. Her et lille træk. Når
godsets bønder trængte til en større repa
ration af deres bygninger, tog de til gre
ven og klagede deres nød. En lang og hu
moristisk samtale var almindelig og endte
som regel med, at greven sluttede af med
at sige: »Ja ja, tag nu hjem, søn, så skal
jeg se efter, om jeg har noget træ, du kan
bruge«. Og bønderne gik sjældent forgæ
ves.
Nær gården var en stor oplagsplads med
store dynger af træ fra de mægtige skov
strækninger, der hører under gården. En
sådan lagerplads blev selvsagt meget op
kørt ved den store til- og frakørsel. Gre
ven ville helst selv være tilstede ved læs
ning af tømmeret, som bønderne hentede.
Som regel var flere tilsagt samtidig. Gre
ven morede sig med at få læsset så meget
på bøndernes vogne, at hestene ikke kun
ne trække dem fra den opblødte plads. Når
bonden havde fået læsset så meget, han
mente, hestene kunne trække, skulle han
jo hen og takke greven, og det lød da:
»Nej vent lidt, søn, jeg skal da se, hvor
meget læs du har på«, og så lød det, selv
om manden frabad sig mere: »Ja, ta' den
pind med, søn, kan hestene trække det
andet, kan de også trække den med«, og
dette gentog sig, til greven var klar over,
at hestene ikke magtede at trække læsset,
men man måtte læsse en del af igen, og

almindeligvis lød det så: »Ja ja, søn, får du
ikke nok med i dag, så kom igen i mor
gen«. Mange historier om, hvorledes de
svarede greven, kom i omløb, men nu kun
en enkelt. Engang man mente sig sikker
på, at greven ikke kom, læssede man et
stort læs og satte fire heste for for at
trække læsset ud fra den opkørte plads,
men man havde forregnet sig. Greven
kom, da de var ved at spænde for og ud
brød: »Det er pinte pænt af Jer, børn, at I
sådan kan hjælpe hverandre, men så må I
også dele læsset, når I kommer hjem«.
Den ene mand måtte så køre hjem med
tom vogn.
(NEU 17597, skrevet 1962).
Husmænd kunne stemme konservativt af
frygt for, af respekt for eller pligtfølelse
over for godsejeren. Dette sidste var et
gammelt synspunkt. Men han kunne
også gøre det, fordi tjenesten hos en gods
ejer, som det gik godt, for ham var den
største sikkerhed. Blev godsejeren ruine
ret, var husmandens tryghed borte. Og
hvad der kunne gælde husmanden, gjaldt
i endnu højere grad den gamle drikfældige
røgter og funktionærerne på godset.

1. Lensgreve
1838-1914.

Christian

2. Kaldes skæver.
3. dvs. mælkefade

Danneskiold-Samsøe,

Herregårdens arbejdere til
folketingsvalg
Hans Poulsen er født 1882 i sognefoged
gården i Ambæk, fungshoved sogn. Fa
deren var en dygtig opdrætter af rødt
malkekvæg og var en driftig bonde. A f
politisk overbevisning var han konserva
tiv. Han tog som andre bønder til Præstø
for at stemme, og han tog sønnen med,
som nu fortæller om sine indtryk:
Vælgerne (mændene), som var fyldt 30
år, mødte meget tidligt i Præstø for at få
det hele med. Vogn efter vogn fyldt med
mandfolk, undertiden en enkelt kvinde,
som interesserede sig for politik, eller som
var nysgerrig, var med. Fra herregården
har jeg set dem komme kørende i høst
vogne med adskillige agerbrætter på høst
haverne, således at der var plads til 15-20
mand i hver vogn. Alle arbejdere fra her
regården havde jo af herremanden fået ar
bejde på gården på den udtrykkelige be
tingelse, at de skulle stemme på højres
kandidat, og da det var inden, den hem
melige afstemning blev vedtaget, og al
afstemning foregik i Præstø, kunne dette
nemt kontrolleres. De forskellige partier
havde nemlig ret til at have to mand stå
ende i afstemningslokalet og overvære
den mundtlige afstemning. Vælgerens
navn blev råbt op, og han blev adspurgt,
hvem han stemt på, og han nævnede højt
og tydeligt navnet på den, han gav sin
stemme. Et voldsomt pres på arbejderne.
Denne afstemningsmåde har ikke eksi
steret, medens jeg har haft valgret,1 men
første gang jeg havde valgretten, måtte
alle møde i Præstø for at kunne afgive
deres stemme.
(NEU 33563, skrevet 1977).

1. Hemmelig afstemning indførtes 1901.

Husmandshuse ved herregården Løvenborg
sydvest for Holbæk. Huset i forgrunden var
tidligere smedje. Fotografiet er taget af Adolf
jeppesen en vinterdag omkring 1920.

Avlskarlen, der blev husmand
Gårdejer Axel Dybro er født 1886 i et
husmandssted på Sindal hede. Han kom
ud at tjene 12 år gammel, var soldat
1907, rejste til USA 1910, kom hjem 1924
og købte en gård. Om faderens karriere
fortæller han:
I nogle år efter at mine forældre var ble
ven gift, arbejdede min far på hovedgår
den Baggesvogn som »avlskarl«. Baggesvogn er den største gård i Sindal sogn og
den eneste herregård i sognet. Mine for

ældre boede i et arbejderhus tæt ved går
den, hvor der var to lejligheder. Dette hus
lå tæt ved gårdens vandmølle, og den ene
lejlighed beboedes af mølleren og hans
familie. Mølleren var også savskærer og
skar træ op fra skoven til brug på gården.
- Efter nogle års forløb købte min far så et
lille husmandssted i den nordlige del af
Sindal sogn. - Dette er, hvad man kalder
for Sindal hede, men heden var da opdyr
ket, før jeg kan huske. Der er en 14-15
husmandsbrug. Mit hjem var den yderste
ende af en lod fra gården »Tronsig«. Der
var kun ca 5^2 tønder land til ejendom
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men, og huset var gammelt og dårligt.
Min far købte det af et gammelt ægtepar,
som skulle have lov til at bo i den ene ende
af huset. - Min ældste broder var elleve år
ældre end mig, og jeg kan ikke huske, at
han var hjemme og gik i skole. Han kom
jo ud at tjene.
Da en sådan ejendom ikke kunne give
udkommet til en ret stor familie, vi var jo
seks børn, måtte min far tage arbejde an
detsteds. Han arbejdede om vinteren i
Baggesvogn skov. Der var 200 tønder land
skov til gården. Arbejdet i skoven var
mest akkordarbejde, og det kunne give lidt
mere end almindeligt daglejerarbejde, da
daglønnen jo kun var 50 øre om dagen og
så kosten. Der var gerne fire mand på
skovarbejde, der hver vinter arbejdede
med at fælde træer, som så blev solgt ved
auktion; som regel var der to auktioner

hver vinter. En del af træet blev solgt og
brugt til gavntræ, som man kaldte det,
bygningstømmer og lignende, og hvad der
ikke var godt til andet brug så til brænd
sel. Det var jo ret hårdt arbejde i skoven,
og der var en halv times gang fra hvor vi
boede og til arbejdspladsen i skoven.
Om sommeren arbejdede min far i
mange år som tækkemand, lægge stråtag,
og kom på den måde til at arbejde rundt i
hele sognet og også uden for sognets
grænser. (NEU 18562, skrevet 1963).
Axel Dybro fortæller om jorden, som var
god, men den trængte til mergel og gød
ning, og han skildrer faderens arbejde for
at få den i gojl drift. Det skal vi ikke følge
her, hvor vi tager familien som et eksem
pel på en forkarl, der bliver husmand med
løs tilknytning til herregården. Det kan

Hørby gård ligger på Tuse næs ud mod Holbæk
fjord. Oprindelig var den en stor gård blandt
andre gårde rundt om en kirke. Men den store
gård blev større og ligger nu alene tilbage ved
siden af kirken. Bygningerne er fra 1861 fornyet
den ene efter den anden.

Lars Iversens husmandssted ved Hørbygård.
Man ser det lille daglejerhus i midten, hvortil der
efterhånden er tilbygget større og større
avlsbygninger. Børnene har anbragt sig pænt
midt i billedet. Til venstre holder vognen med
ajletønde foran pumpen over beholderen til
ajlen. Billedet må være fra kort efter 1900, og da
var det langt fra almindeligt at udnytte koernes
urin system atisk som gødning.

tilføjes, at da faderen omsider kom så
vidt, at han fik tre køer, slog han hø i
Baggesvogn enge. To husmænd gik sam
men om at slå engen og vejre høet. Derfor
fik de tilsammen hver syvende, ottende
eller niende høstak. Der blev holdt licita
tion over engen hvert forår. Pløjningen af
husmandsstedets jordlod blev enten fore
taget af en karl fra Baggesvogn eller af en
nabogårdmand.

Hørbygårds husmænd
Hans Andersen er født 1868 i Løserup i
Udby sogn på Tuse næs:
Der var ingen fælles arealer på disse egne,
da det var fæste under Hørbygård. Om
kring herregården ligger en del huse på
omkring fem tønder land, og de huse be
taltes der ingen leje af, men de skulle gøre

arbejde på herregården nogle dage om
ugen for en lille dagløn. De skulle høste
lodder, der var på en tønde land. Den ene
med hø, som de skulle slå, rive, sætte i
stak. To andre lodder var med sæd, som
de skulle meje og binde, sætte i travehobe
og rive slåd, det hele med håndkraft, da
der ikke fandtes maskiner dengang. Det
øl, som de kunne drikke, kunne de hente
på herregården. Hver lod blev opmålt om
foråret af godsforvalteren på en tønde
land. Som skel imellem lodderne blev der
pløjet en fure. Husmændene havde sjæl
dent hest på de små steder, men de kunne
få heste og redskaber på herregården til at
dyrke deres jord med. Det var gerne søn
dagsarbejde, men det betaltes der ikke no
get for. Kammerherre Grevenkop-Castenskiold var en god og retfærdig mand.
(NEU 7531, skrevet 1950).

Et sjællandsk husmandshjem.
Lars Iversen og hustru
Således er titlen på en artikel i Hus
mandsalmanak for året 1910. Den er
skrevet af Martin Attrup, der var første
lærer i Hørby, og NEU har fået den til
sendt af Marie Pedersens datter, da vi i
1979 bad om nogle supplerende oplysnin
ger og billeder til illustration af Marie Pe
dersens beretning. Da almanakartiklen
belyser Marie Pedersens forældre, gør vi
her en undtagelse og gengiver en allerede
trykt beretning. løvrigt giver den et ind
tryk af, hvorledes man søgte at opbygge
en standsbevidsthed hos husmænd:
I Danmark ligger der hus ved hus
vel tusind små huse på rad
med brune tage og skorstensrøg,
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der dufter af middagsmad.
Vel tusind små haver med blomsterbed,
hvor levkøjer og asters gror Kirketårne bag bakkehæld
og små bitte sejl over fjord.
Man skulle tro, at digteren Edvard Søderberg, der har skrevet ovenstående smukke
vers om de små hjem, var født på den egn,
hvor den mand, jeg vil fortælle om, har sit
hjem. I hvert fald kommer man let til at
tænke på Tuse Næs, eller Næsset, som de
indfødte kalder det, en frugtbar og na
turskøn halvø med Holbækfjorden til syd
grænse og Lammefjorden til nordgrænse.
Den lille halvø med sine 2 kirkesogne er
et ægte nordsjællandsk landskab, hvor
høje bakkedrag, dybe dale, frugtbare mar
ker, lave enge, susende skove og blanke
fjorde giver landskabet en særegen skøn
hed.
Fra bakkerne, særlig fra »Kulbakken«,
der er 60 m høj, er der en smuk og usæd
vanlig udsigt. Mange kvadratkilometer
med herregårde, kirker, landsbyer, skove
og fjorde udbreder sig for øjet, og man
tæller 36 kirker, deriblandt Roskilde
Domkirke i en afstand af 30 km, og i klart
vejr ser man »Skansebakken« ved Frede
riksborg i en afstand af 60 km. Ved aften
ser man skæret af gadebelysningen i Hol
bæk, Roskilde, Nykøbing og København.
Den yderste spids af Næsset vender
mod øst og kaldes Hønsehalsen. Her var
oprindelig nogle sandede bakker og dale,
men den Grevenkop-Castenskioldske fa
milie, der ejer Hørbygård, hvortil det
meste af Næsset hører som fæstegods, har
i tidens løb beplantet Hønsehalsen, der nu
er et af de smukkeste steder på Tuse Næs
med løsskov og nåleskov.
For 50 år siden, da skoven på Hønse
halsen var i sin barndomstid, var Lars
Iversens fader, gamle Iver Christensen,
opsynsmand ved den vordende skov, han

var veteran fra treårskrigen 1848-50 og
var såret i Istedslaget.
Iver Christensen havde en stor børne
flok på 8 børn, der voksede op under små
kår om kap med træerne på den ret magre
jordbund, og da Hønsehalsen ligger yderst
ude på Næsset, et godt stykke fra de
nærmeste landsbyer, så opsynsmandens
børn kun sjældent andre voksne menne
sker end deres forældre. Når den gamle
kammerherre, fader til den nuværende
ejer og besidder af Hørbygård og gods, en
sjælden gang aflagde besøg i sin skov,
skjulte børnene sig mellem træerne, li
gesom fordum Adam og Eva, og det sam
me gentog sig, når der kom andre
fremmede.
Lars Iversen blev født ude i den unge,
ensomme skov i året 1865, og da børne
flokken var stor, blev han allerede i 7 års
alderen anbragt som vogterdreng hos en
gårdmandsfamilie i nærheden, i Udby
sogn, hvor han tjente, til han blev kon
firmeret. At være vogterdreng var ikke
nogen let eller behagelig gerning, særlig
for en menneskealder siden. Den lille
dreng var tidligt oppe hver morgen og var
i virksomhed den hele dag, men hans
madmoder, der var en dygtig og forstan
dig kone, tog sig af den lille fyr og sørgede
for, at han fik en god forplejning, men det
kneb for forældrene derude på Hønsehal
sen at skaffe tøj og fodtøj til de mange
børn, og Lars Iversen måtte finde sig i at
gå med træsko, da han gik til konfirma
tionsforberedelse og havde samme fodbe
klædning, når han om søndagen som
konfirmand skulle i kirke.
Den lille fattige dreng skammede sig
over, at han havde træsko på i kirken, og
han ventede til allersidst med at gå ind og
listede sig da på tåspidserne, for at ingen
skulle opdage, hvad han havde på benene.
Efter sin konfirmation tjente han et par
år hos sognefogeden i Udby og kom der

efter i tjeneste hos gårdmand Frederik
Krüger i nabosognet Hørby. Fr. Krüger så
snart, at Lars Iversen var en meget dygtig,
flittig og forstandig ung mand, og han
avancerede ret snart til forkarl. Der var
nok at tage vare på, da Fr. Krüger foruden
sin egen gård havde Hørby præstegård i
forpagtning, og han kunne roligt overlade
arbejdets ledelse til Lars Iversen, der for
blev hos Fr. Krüger i 8 år, i hvilket tids
rum han samtidig aftjente sin værnepligt.
Han fik derefter plads som forkarl hos den
nuværende ejer af Hørbygård, kammer
herre Grevenkop - Castenskiold og var
knyttet til Hørbygård i 5 år. Kammer
herren overlod ham, medens han var for
karl på Hørbygård, på gode betingelser det
husmandshjem på 5 tønder land god jord,
som Lars Iversen endnu har.
I de første år fik Lars Iversen sin jord
dreven ved hestekraft fra Hørbygård, li
gesom kammerherren af og til støttede
ham med nogen byggehjælp.
Lars Iversen var 27 år gammel, da han
overtog sit hus i 1892, og han giftede sig
samme år med sin nuværende hustru, der
da var 20 år gammel.
Da Lars Iversen overtog sit hus, var
jorden i mindre god kultur, så at han det
første år kun avlede 22 tønder sæd og et
par læs hø, samt nogle tønder kartofler,
men han kultiverede sin jord, byggede og
byggede på sit hus og har i årenes løb an
vendt 1400 kr hertil.
Han avler nu årligt i gennemsnit 60
tønder sæd, 700 tønder rodfrugt og 10 læs
hø. Han begyndte med en besætning på 2
køer og 2 svin og måtte låne nogle få
hundrede kr for at få det hele i orden både
inde og ude, da hans hustru ikke bragte
ham nogen medgift. Hans besætning er
nu: 2 små heste, 4 udmærkede køer og 4
kvier, og han leverer årlig til Holbæk slag
teri ca 70 svin. Hans årsregnskab viser i
gennemsnit følgende hovedposter:

Indtægt:
svin ......................................... 4.000 kr.
k ø e r .......................................... 1.200 kr.
h ø n s.........................................
400 kr.
i a l t ............................................ 5.600 kr.
Udgift:
foderstoffer.............................. 3.850 kr.
skatter og afg............................
250 kr.
overskud ................................. 1.500 kr.
i a l t ........................................... 5.600 kr.
Vi har altså her et lille jordbrug på 5 tøn
der land med V2 tønde hartkorn, der gi
ver et nettoudbytte af 1500 kr. Jeg vil
overlade til nationaløkonomerne at regne
ud, hvor stor merindtægten ville blive år
lig af den danske jord, når hver tønde
hartkorn gav et overskud af 3000 kr.
Lars Iversen og hustru har 9 levende
børn, hvoraf kun 2 er konfirmerede, me
dens de 7 er hjemme. Børnene får en god
og forstandig opdragelse i deres hyggeli
ge, propre og velordnede hjem. Så snart
de kan begynde at hjælpe til, tager de iv
rigt og flittigt del i det daglige arbejde ude
og inde, og det hele går med godt humør.
I kommuneskolen hører hans børn sta
dig til de allerflinkeste både i opførsel og
kundskaber og afgiver bevis for, at flid,
orden og disciplin er den tap, hvorom alt
drejer sig, når et arbejde skal gøres og
gøres godt, hvadenten det udføres i stal
den, hønsehuset, rodfrugtmarken eller i
skolestuen. Men det bør understreges og
tilføjes, at Lars Iversen må tilskrive sin
meget dygtige hustru mindst halvdelen af
æren for det gode arbejde, der udføres dag
efter dag i hans hjem, og særlig æren for
den økonomi, hygge og orden, der er in
den for hjemmets mure.
Lars Iversens hustru er selv fra et lille
hjem, hvor der var 8 søskende. Hun tjente
efter sin konfirmation hos en gård
mandsfamilie i Hørby i 4 år under en
dygtig, elskværdig og forstandig husmo

ders vejledning og lærte derefter at sy, og
det kommer hende tilgode nu, da hun skal
sørge for tøj til sine mange børn, der altid
er så rene, pæne og velholdte, så det er en
fornøjelse at se dem.
Lars Iversens hustru har et ypperligt
humør og et godt sind, og glæder sig hver
dag over sine børn, over sit hjem og over
fremgangen i den fælles bedrift, og nu
ganske særligt over den anerkendelse de
res fælles arbejde har nydt i indeværende
år. Lars Iversen har flere gange fået 1.
præmie og ekstrapræmie fra Holbæk
Amts Landboforening for ypperlig drift af
sin jord, og blev i indeværende år indstil
let til det »Kongelige, danske Landhus
holdningsselskab« som værdig til selska
bets hædersbelønning for landboflid.
Efter at Landhusholdningsselskabet
havde undersøgt sagen, modtog Lars
Iversen på Landboforeningens general
forsamling den 3. april 1909 et sølvbæger
med diplom for udvist flid og dygtighed.
Hædersgaven blev ham overrakt i hele
forsamlingens overværelse af hofjæger
mester Grüner til Dronninggård med en
smuk og anerkendende udtalelse. Det var
den smukkeste dag i Lars Iversens liv, thi
han var den første sjællandske husmand,
der havde fået denne udmærkelse.
Lars Iversen har ikke sjældent besøg af
sine standsfæller og andre, der ønsker at
se hans bedrift, ja selv fra et medlem af
det engelske parlament har han modtaget
besøg, og hans lille danske husmandsbrug
er sammen med andre omtalt i den en
gelske presse. På Tuse Næs nyder både
Lars Iversen og hans hustru agtelse og an
erkendelse. Lars Iversen er medlem af
Hørby sogneråd, skolekommission og re
visor i spareforeningen, ligesom han er
medlem af bedømmelsesudvalget for præ
mieværdige husmandsbrug i Holbæk amt.
Lars Iversen og hustru har vist, at flid,
stadighed, dygtighed, sparsommelighed

og orden er vejen til lyse og gode kår også
for de små hjem. Vi har her et godt for
billede for den del af den danske ungdom,
der ønsker at komme fremad ved at skrive
ordene: Pligtfølelse og stadighed på deres
fane. Men man opnår ikke at komme
fremad ved at fare fra den ene plads til den
anden heller ikke ved hjælp af cykler, lan
ge cigarer og røde snapse.
Der skal pligtfølelse, stadighed og ener
gi og faste viljer til, når et ungt menneske
skal blive til noget godt, dygtigt og hæ
derligt og blive glad i sine gerninger.
Han skal da synge med husmandssan
gens digter Skjoldborg:
Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken den jublende glade,
vi kender hinanden fra somren i fjor
den kvidrer - jeg grøfter og graver min
jord
med min hakke min skovl og min spade.

Lars Iversens datter
Følgende er et afsnit af en besvarelse af
NEU's spørgeliste om børns leg. Marie
Pedersen er født 1893 som datter af den
husmand, der er omtalt i foregående af
snit. Tolv år gammel kom hun ud at tje
ne, først i omegnen, senere i Holbæk, da
hun var spinkel og ikke egnede sig til
landbrugsarbejde. Hun blev ansat på
Holbæk Postens redaktion, blev gift og
sad i en snes år i Holbæk kommunalbe
styrelse:
Mit barndomshjem var et husmandssted,
hvortil hørte 5 tønder land god jord på
lejevilkår under godset Hørbygård. Det
blev senere købt af min far. Langs en vej
lå 11 husmandshjem af omtrent samme
type. I den vestlige ende af vejen lå Hørby
skole, som blev en meget betydelig og af
holdt del af vor tilværelse.
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På den tid kom man sjældent længere,
end man kunne gå, og beboerne i »hus
rækken« blev et lille samfund, hvor man i
høj grad kom hinanden ved og hjalp hin
anden på forskellig måde. Til de nærmeste
landsbyer Uglerup og Udby var der IV2 til
2 km. Her foretog man indkøb af daglige
varer til husholdningen. Her var desuden
smeden og møllen. Den nærmeste købstad
var Holbæk, hvortil man kom med en lille
færge over fjorden fra Hørby færgekro,
som lå 2 til 3 km hjemmefra. Med heste
køretøj kunne man køre udenom. Stræk
ningen uden om fjorden var på ca 10 km.
Boligen var et stuehus, bygget sammen
med hestestald og svinestald, dog med en
lo imellem. Kostald og endnu en svine
stald var i en nybygning for sig. Foran
stuehuset var en lille velholdt have i hele
husets længde. Boligen bestod af to stuer,
et spisekammer, et køkken og en forstue,
de to sidstnævnte rum med brosten, i den
»pæne stue« var hvidskuret trægulv med
strøsand. I opholdsstuen var lergulv. Jeg
husker, jeg sad på en stol og bladede i en
bog, og med foden holdt jeg vuggen igang,
skønt jeg knap kunne nå vuggens gænge.
Der har stået adskillige vugger på det sted,
for der var en hulning, så en anden anbrin
gelse af vuggen var utænkelig.
Boligen blev ikke større de første mange
år, men den blev hurtigt forbedret. Der
blev lagt trægulv og ferniseret, gulvene i
køkkenet og entre blev cementeret, så der
kunne vaskes overalt.
I dette hjem så tolv børn dagens lys. De
ti lever stadig og er imellem 82 til 60 år.
Trods små forhold og for lille bolig blev
ingen adfærdsvanskelige, og ingen fik no-
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Lars Iversens datter Marie Pedersen (med lærerens
barn på armen 13 år gammel) fotograferet med de
hjemmeværende børn. De tre ældste var piger, og
selv om store piger er nyttige i en familie med efter
hånden tolv børn, kom de ældste alligevel tidligt ud
at tjene. De ti af børnene levede endnu 1974.

gensinde vanskelighed med at tilpasse sig
det større samfund, men klarede sig endog
særdeles godt.
Far havde de første år en lang og streng
arbejdsdag. Vi så ham næsten ikke, idet
han som lejehusmand havde pligt til at
arbejde på Hørbygård de fleste dage i ugen
for en løn af 50 til 100 øre om dagen med
en arbejdsdag på 10 til 11 timer. Mor var
hjemme altid og sørgede for alt arbejde
både ude og inde, blandt andet skulle alt
vand til dyr og mennesker hives op med
reb og spand fra en brønd, der lå ca 100
meter fra huset, og bæres hjem i et åg
med to spande.
De tre ældste af flokken var piger, så vi
måtte udføre drengearbejde ligesåvel som
kvindelige sysler. Vi var i det hele fælles
om arbejde, men også fælles om at nyde
frugten af fremgangen i den lille bedrift,
men leg var det ikke. Der var jo altid små
børn, og det var på den tid skik, at de
skulle vugges i søvn. Det behøvede man
ikke være ret gammel for at klare. Man
kunne endda sidde med en bog eller et
blad. Det var småt med litteratur, men de
ældre søskendes skolebøger var gode. Der
kunne man endda lære at læse, hvis man
var energisk, men det var småt med leg i
forbindelse med arbejde. Der var opvask,
rengøring, strømpestopning. Af udear
bejde var for eksempel renholdelse af ha
ven og om sommeren roelugning (vi fik
fem øre for hver række), høstarbejde og så
videre. Hele året var der køerne, der
skulle malkes tre gange daglig. Selv om vi
levede med disciplin, blev det dog respek
teret, at jeg var bange for de store køer.
Jeg blev heller aldrig fortrolig med en
hest.
Indkøb til husholdningen, som skulle
foretages i Udby, af dagligvarer var i al
mindelighed vort job. Når man skød gen
vej på stier og gærder varede turen 20 mi
nutter hver vej, men da det var mormor,

der havde købmandshandelen, var der af
sat en halv eller en hel time til ophold
inden hjemturen. Intet kunne være hyg
geligere og lunere end mormors stuer med
gyngestolen og bornholmeren og alt det,
der var i den butik, som i virkeligheden
ikke var større end en almindelig stue. Det
opvejede den undertiden strenge hjemtur.
Foruden husholdningsvarer var der måske
en liter otte graders brændevin og som
regel en dunk petroleum til lamperne. Vi
måtte »skifte hånd« og hvile nogle gange
under hjemturen. Kun når far skulle til
mølle eller til smeden, skete indkøbene i
denne forbindelse.
Skolegangen var et kapitel for sig. Den
var fire klasset, og der var skolepligt hveranden dag. Vi var meget glade for skolen,
der nærmest var at betragte som et fri
sted. Vi var læsenemme. Måske derfor
føltes det som en god afveksling fra det
praktiske arbejde hjemme. Der var gode
lærere. Førstelæreren var en tid formand
for Danmarks Lærerforening og var un
dertiden på rejse. Han oplevede en masse,
som han i rigt mål delagtiggjorde os i. Vi
var et lydhørt publikum. Det lå nok uden
for timeplanen, men det var »oriente
ringsfag«, det skal bestemt ikke under
kendes. Det var simpelthen en oplevelse.
Vi var i skole fra klokkken 8-9 om mor
genen til 2-3 om eftermiddagen hele året.
Der var ret lange frikvarterer, hvor vi le
gede, piger og drenge hver for sig. Det
hændte, vi kunne »bede os fri« en dag,
hvor der var brug for os hjemme. Som
erstatning kunne vi deltage i en anden
klasse en af de følgende dage. Vi ville nø
dig miste en skoledag, så det blev aldrig
forsømt. Efter normal skoletid var der om
vinteren håndgerningsundervisning for
piger. Det deltog vi altid i.
I forbindelse med skolen var der udflugt
til København, hvor man besøgte Runde
tårn og Zoologisk have og spiste mid

dagsmad et sted, jeg ikke længere husker,
men det var en begivenhed med denne
udflugt.
I julen arrangerede skolekommissionen
en juletræsfest, som blev afholdt i en sal i
brugsforeningen. Juletræet kan ikke have
været ret højt, når jeg husker salen, men
for os børn overgik det i storhed og skøn
hed vore forventninger. Der var nemlig
»guld- og sølvæbler« på, noget vi slet ikke
havde hjemme. Der var tilmed en gave til
hvert barn, ca 100. I tiden før jul kunne vi
i skolen skrive en ønskeseddel, hvorefter
der blev købt gaver. Det var ting til ca 50
øre. Der var dans om træet, som man sta
dig kender det, også efter at træet var
plyndret og sat ud, blev der danset, og alle
børn fik serveret chokolade med brød til.
Skikken med juletræ var ikke alminde
lig i landbohjemmene. Der var ingen i
»husrækken«, der havde juletræ, og det
kunne ikke købes i en butik på Tuse Næs.
Vi fandt dog på en udvej. Mælkemanden,
der bragte vor mælk til Udby mejeri, på
tog sig at få en anden mælkemand, som
han mødtes med på mejeriet, til at skaffe
et juletræ fra Hønsehalsskoven formedelst
25 øre. Det lykkedes som regel. Dog
hændte det, at han kørte og tabte det.
Vejene var jo noget ujævne dengang, men
vi fandt det da, og glæden var stor. Pyn
ten til træet lærte vi at fremstille i skolen,
såsom hjerter, kurve, net og roser af sil
kepapir, glanspapir og meget andet.
Skolen var, som det vil forstås, midt
punkt i vor tilværelse. Det var derfor ikke
mærkeligt, at en del af vor leg hjemme var
at lege skole, tilmed passede denne leg
godt til pladsforholdene hjemme. Elever
ne vidste, at man sad roligt i timerne, og
de mindre søskende lærte tidligt og smer
tefrit at læse og skrive, og at det var no
get, vi kunne lide. Lektielæsning var no
get, der altid blev tid til. Vi skulle kunne
vore ting i skolen.
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Arbejdet hjemme blev fordelt efter al
der og fysik og til dels også efter interes
ser.
Der var jo altid småbørn, der skulle
passes. Mor sørgede for renholdelse af
barnet, men ellers var de overladt til de
ældre søskende. Det regnedes egentlig ik
ke for arbejde at passe de små. Medens de
endnu ikke kunne gå og sad i vuggen eller
vogn, var de optaget af at se, hvad de
større børn foretog sig. De var gode til at
gå med ind i legen, for eksempel når vi

legede »far, mor og børn«, en leg hvor de
voksne som tilskuere ville kunne genkende
deres egne talemåder. Man klædte sig ud
og agerede, man lavede mad af havens
frugt og bær.
De små lærte at gå i en gangvogn. Det
var en firkantet træplade med et hul i
midten og fire strittende ben med hjul un
der, som barnet ved hjælp af sine egne ben
så kunne køre rundt med uden at vælte.
Om sommeren tog vi de små med, når
vi skulle besøge vore kammerater i de

De samme to huse i Englerup som på det
følgende billede. Huset til venstre er flyttet til
Frilandsmuseet i Lyngby som et eksempel på en
bolig, der har været beboet af husmandsfamilie
med fast arbejde på en herregård og en tønde
land jord. Holger Rasmussen fot. 1945.

Landsbyen Englerup ligger ved Tempelkrogen,
som er den sydligste vig af Isefjorden. Her lå og
ligger delvis endnu en række husmandshuse, der
ejedes af Ry gård, og hvis beboere gik på arbejde
på herregården eller i dennes skov. Kai Uldall
har taget billedet 1947.
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nærliggende huse, men om vinteren kom
de næsten ikke ud, men de var meget »i
hænder«. Man anbragte dem på ens knæ
og sang forskellige remser for eksempel:
Ride ride ranke
føllet hedder Planke
hesten hedder Abildgrå
den skal Søren ride på
hen til Saltevige
fæste sig en pige.
Hvad skal pigen hedde?
Bodil Marie.
Hvad skal hun bestille?
Skrubbe kar og vaske bleer
og lege med lille Søren.
eller:
Klappe, klappe kage
i morgen skal vi bage
en dejlig søsterkage
een til far
en til mor
og en til lille søster.
Sko, sko heste
hvem kan bedste?
Det kan vor smed
som bor ved vort led
giv ham en skilling for ded.
Far og mor gav os lov
til at gå på børnesjov
ud i Kongens have
drikke chokolade
Riv Rav Rus.
Jeg døber dig i vand
så bli'er du til en and
Jeg døber dig i øl
så bliver du til et føl.
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Medens man sang, holdt man knæene i
bevægelse, så barnet fik en vis form for

rytme. Man lærte barnet at vise »hvor
stor er Anna«. Barnet var meget stolt, når
hun kunne række begge arme i vejret.
Man lagde et lommetørklæde over barnets
ansigt og sagde »borte«, derefter »tit tit«,
når det igen blev fjernet.
Legetøj var det småt med, men et styk
ke papir kunne rasle, når der blev arbejdet
med det, og det kunne rives i stykker. Det
var en god beskæftigelse.
De forskellige rim må have været en
overlevering fra mors hjem, jeg kan ikke
huske, vi var under nogen påvirkning
udefra.
Vi holdt en lille firsidet avis. Vor gode
nabo Ane holdt »Ugens Nyheder«, som
hun beredvilligt lod os nyde godt af, når vi
besøgte hende. Hun havde selv stor tillid
til gode råd i dette blad. Kan hænde der
også stod noget om børneopdragelse eller
beskæftigelse af børn.
Købt legetøj fandtes ikke de første år,
jeg kan huske. Der var langt til byen, og
der skulle spares på pengene, men mor
kunne alting. Da de tre ældste var piger,
blev det dukker, hun fremstillede. Både
krop og hoved syede hun, og ansigt male
de hun på. Lidt senere blev der købt hove
der, som blev syet på kroppen, som mor
stadigvæk syede. Hovederne var af blik
eller træ, men de havde let ved at få buler,
når de små svingede rundt med dem. Ef
terhånden blev hovederne af porcelæn
med hår og øjne, der kunne lukke. De lå
nu for det meste gemt væk. De var for
skøre for de små.
Dukkesengen var en papæske med pu
der i. En fodskammel, som man dengang
havde i huset, var god til dukkerne, når
den blev vendt med benene opad. Den
kunne endda skubbes hen ad gulvet. En
dukkevogn tror jeg ikke, der var nogen
børn i »husrækken«, der havde.
Drengene legede »naturligvis« ikke
med dukker. Fra en stor kvasbunke, en

sådan fandtes ved ethvert hus, fandt de
kæppe, der kunne bruges til rideheste,
som de galoperede på med en sejlgarns
grime på. Der kunne blive mange slags
husdyr fra den kvasbunke. Også mindre
sten og kastanier var gode til at agere hus
dyr.
Man legede købmand udendørs for ek
sempel mellem halmstakkene, hvor der
var lunt. Grus og sten var købmandsva
rer, som emballage var dåser, avispapir og
poser, dertil masser af kræmmerhuse,
som vi drejede af avispapir.
Som regel lå der en bunke tang hentet
hjem fra stranden til at lægge over roeku
lerne, men den tog ingen skade af først at
blive anvendt til tanghytter for os børn.
Til dette formål kunne der også bruges
grene fra kvasbunken.
I loen var en gynge, et reb bundet til en
tværgående bjælke, en sammenlagt sæk
udgjorde sædet. Da det var småt med
pladsen i stuerne, blev loen og et tilstø
dende rum en slags legerum i perioder,
hvor disse ikke blev udnyttet i bedriften.
Af andre lege var legen med trillebånd,
ikke et købt, men det hændte, at en tønde
eller et kar faldt sammen, så et jernbånd
blev ledig. Med en pind fra omtalte ris
bunke til at styre med, fik man en rask tur
gennem husrækken. Et sjippetov fik man
af et stykke reb, der blev viklet et par gan
ge om hånden, efter at der først var slået
knude på enderne, for at de ikke skulle
hylde op.
Man spillede med bolde, som blev købt.
I begyndelsen var det en grå gummibold,
som dog var noget død i det, men så kom
gasboldene, som kunne hoppe meget højt
og gå længere, når man spillede mod en
væg, men man skulle passe godt på sin
bold. Det var ikke noget, man købte en ny
af, så snart en var blevet væk.
Der var en del fælleslege, som vi legede
i frikvarteret i skolen, eller sammen med

de andre børn i husrækken. Små lerkugler
af forskellig farve kunne vi købe hos land
købmanden. Mor syede en pose af en rest
bomuldstøj med en løbegang foroven, så
de kunne hænges op på et søm, så de små
ikke kunne få fat i dem. Der var ikke me
gen trafik på den vej, vi boede ved, så
denne leg med kugler foregik her på stien
ved vejbanen. Man lavede et hul som en
skål ca 15 cm i gennemsnit, man slog en
streg et stykke fra, og herfra skulle man så
skubbe kuglen i hul. Det kunne hænde,
der skulle mange skub til, før kuglen lagde
sig til rette i hullet. Gevinsten var de
kugler, der befandt sig i hullet på det tids
punkt.
Spille pind foregik også på vejen. To
mursten blev sat på kant med 10 til 15 cm
afstand, en pind af passende størrelse blev
lagt på tværs her, en stok ca 70 cm lang
blev af barnet anbragt tæt bag den pind på
stenene, og så gjaldt det om at få kastet
den så langt ud som muligt.1
En vippe lavede man ved at lægge et
brædt over en solid genstand i passende
højde, ved at »sætte fra« med benene,
kunne man skiftevis være oppe eller nede.
Hoppe i reb foregik tværs over vejen
eller på forpladsen til huset. To havde fat i
hver sin ende af et reb og svingede rundt,
medens deltagerne med mange variationer
hoppede i rebet enkeltvis eller flere sam
men.
Der var en del gemmelege som »salt og
brød«, »skjul« og »ståtrold«. De havde det
fælles, at en af deltagerne skulle stå med
ansigtet mod en mur, en dør eller lignen
de og tælle til et nærmere aftalt tal, 50 for
eksempel og derefter råbe tallet ud til del
tagerne, som i mellemtiden havde gemt
sig. Målet var uset at nå »ståstedet« og
råbe 1, 2, 3, helle for mig, så var man
fritaget for at »stå«. Den første, der blev
»slået«, som altså ikke nåede ståstedet,
skulle stå i næste omgang.

Man startede legen ved at stille sig i en
rundkreds for at vælge den første, der
skulle stå. Det skete ved, at man talte
rundt:
Elle belle mig fortælle
købe for en skilling skrå
æh, bæ, buh, du skal stå.
Faddersladder plidderpladder
du skal stå dit gamle skvadder.
Ellera bellera
sipra sold
rip rap bondeknold
Hat og stok og briller
nej jeg tror du driller
ud du nu skal gå
du skal nemlig stå.
Der var mange rundlege og runddanse.
Man satte en ring på en snor, bandt sno
ren sammen, stillede sig i en kreds og lod
ringen vandre fra den ene til den anden,
og den, der stod i kredsen, skulle gætte, i
hvilken hånd den befandt sig, imedens
sang man:
Ringen den skal vandre
bort fra mig og til de andre.
Kors hvor Martha (eller et andet navn)
ville grine
hvis hun ringen fik at se.

Af runddansdanse var der mange, jeg skal
nævne enkelte:
Munken går i enge
de lange sommerdage,
hvad gør han der så længe,
oh ja oh ja ohja,
han plukker af de roser,
han samler af de bær,

han plukker krusemynter
alt til sin hjertenskær
(her breder den, der er inde i kredsen et
lommetørklæde ud for den, hun vil danse
med)
Munken breder ud sin kappe så blå
og beder skøn jomfru at knæle derpå
:komfalle terisseralle:
(de danser ud)
og se nu hvor lystigt de danser de to
som om de har stjålet både strømper og
sko
Der stander en rose på Engelands kyst,
der kommer en bonde og plukker den
af.
Av av allerkærest, lad roserne stå,
der kommer en jomfru at træde derpå.
Skøn jomfruen træder i kredsen ind,
og der hun ser sig så stolt omkring.
Og er der så nogen, skøn jomfru har
kær,
træd hende på foden,2 træd ikke for
nær.
Og danse jeg ville så gerne med dig,
men der er så mange, som holder af
mig,
af mig holder far, af mig holder mor,
af mig holder søster og eneste bror.

Der brænder en ild,
den brænder så klar,
den brænder i tusind flammer.
Ræk mig din hånd, sving du mig om.
jeg ville så gerne danse
(de danser ud)
A har hørt der skulle være bal,
og det skulle være i javten.
A ville og så gerne med,
men det skulle gå lidt sagde.
A skal danse med Marie
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og med Volles søster
og med lille An-Sofie,
så længe som hun lyster.
Biir det ikke i vor by,
så bliver det i Hannover,
a skal have mi kærest med,
og det er noget der huer.
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Kom, kom fagre ungersvend
og før mig bort udi dansen.
Den ene giver jeg en kurv,

den anden fører jeg til min borg,
og der er glæde og ingen sorg,
og der skal bryllupppet stande.
I Kongelunden skal brylluppet stå
med sang og klingrende spil.
Enhver som har lyst at se derpå,
vi indbyder alle, både store og små
til festen, til festen i Kongelunden.
De her omtalte lege var udendørs og fore
gik i sommermånederne. Der var mange

Nabohuset til Frilandsmuseets hus i Englerup
var på sydsiden beklædt med halm, der
beskyttede væggen mod slagregn. Holger
Rasmussen har fotograferet de to nærbilleder i
1945.

Husmandshusets stue fotograferet efter
overflytningen til Frilandsmuseet. Møblerne blev
anskaffet 1884, da den sidste ejers forældre blev
gift. Ved århundredskiftet blev lergulvet erstattet
af et bræddegulv og bilæggeren med en stor
kogekakkelovn med tilhørende brændekasse.
Samtidig lavede en gammel tømrer armstolen.
Man ser lige hjørnet af en dobbeltseng ved stuens
sydvæg. Ved århundredskiftet var væggene
utvivlsomt tapetserede. Lennart Larsen har
fotograferet 1972.

deltagere. Man kendte ikke til asfaltbe
lægning i skolegården. Det må nok have
støvet noget, men man var ikke så sart
dengang.
Indendørslege var der af pladshensyn
ikke mange af, men der var dog »gemme
fingerbøl«. En af deltagerne gemte et fin
gerbøl, medens de øvrige »blundede« som
det hed. Dernæst gik den vilde jagt. Den,
der havde gemt fingerbøllet, stod og diri
gerede: Nu brænder den på højre side, nu

brænder den på din venstre hånd og så
videre. Tampen brænder var omtrent det
samme, med den forskel at det var et
stykke stof, der blev brugt. Der var nogle
gættelege for eksempel »skibet er ladet
med«. Man sad i en kreds med et lomme
tørklæde med knude på, som blev hurtigt
kastet ud til en deltager, idet man råbte:
Skibet er ladet med K, S eller andre bog
staver, den pågældende skulle hurtigt
svare: Korn, søm eller hvad der nu passe-
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Grundplan af et husmandshus i Englerup opmålt
ved Nationalmuseets bondegårdsundersøgelser
af arkitekterne Ester Andersen og Poul Berg
1945.
1. 11945 var der forstue, tidligere forstue og
køkken, idet væggen mod 2. er nyere.
2. Tidligere åbent ildsted til madlavning.
3. 11945 køkken, tidligere bageovn.
4. Opholdsstue og soverum.
5. Lo, hvor korn blev tærsket.
6. Stald med plads til to kjøer.
7. Stald til ungkreaturer.
8. Udhusrum.
På loftet opbevaredes utærsket korn og hø til
foder.
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Sm ukt ligger Bangsbo alene i det bakkede
landskab ved Frederikshavn på Steen Møllers
fotografi. Veje og stier snor sig mellem bakker og
marker. Ad sådanne har herregårdes husmænd
vandret morgen og aften flere kilometre, en stor
del af året i mørke. Husmandshusene var ofte
lagt på jord, som loven tillod godsejeren at
inddrage, når fæstegårde blev solgt til selveje. En
sådan fjern beliggenhed havde desuden den fordel
for godsejeren, at legende husmandsbørn og deres
larm og rod ikke var til gene.

de til bogstavet. Forblev man tavs, skulle
man forlade kredsen.
Ved påske blev hønseæg kogt og farve
de i løgskaller. Man anbragte et bræt med
den ene ende på en mursten, og på denne
lille slisk trillede man så æg. Det gjaldt
om, at ægget blev på banen helt ned, hvis
de drattede ved siden af, blev de knust,
men til sidst blev de alle pillede og spist.
Selv om vore forældre ikke havde me
gen tid til hyggestund med os børn,
hændte det dog, at mor samlede os til en

mørkningstime omkring kakkelovnen en
vinterdag ved kvæld, hvor hun sang med
os og fortalte. Eller når vi en sommeraften
med far og mor i spidsen vandrede rundt
om markerne for at nyde synet af den
bugnende høst.
Skellet til naboerne var et gærde. Det
var efterhånden blevet noget smalt, fordi
fars plov var meget nærgående, når han
pløjede. Midt på et gærde stod en gammel
pil, hvis grene bøjede nedad over et vand
hul. Det var umuligt for børnene at pas-
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sere stedet uden at prøve en svingtur ud
over vandhullet. Som regel gik det godt,
men det hændte også, at idyllen blev
brudt med et plask.
Hyggeligt var det også, når vi en mor
gen vågnede op i naboens alkove med det
blåternede forhæng og en bred hæklet
blonde på kappen. Kiggede man ud, var
lergulvet allerede fejet og frisk sand strøet
på. Ilden buldrede lystigt i kakkelovnen. I
loen ved siden af stuen svingede Hans
plejlen, og den ugifte datter sad ved en
stor væv, der raslede og regerede som et
helt tærskeværk. I stuen duftede af bræn
de og tørv og af en masse krydderier, som
Ane brugte i sin husholdning. Theen stod
på det hvidskurede bord, også den var til
sat krydderi. Vi fik the, og vi fik lov at
sidde på væven ved siden af væversken og
beundre skyttens fart mellem alle de trå
de.
Så kom Ane og fortalte os, at vi havde
fået en lille søster eller bror, som vi nu
skulle hjem og se. Ane fulgte os hjem og
overtog så husholdningen også hos os de
næste ti dage.
Naboerne kom med »barselspotten«
som regel sødsuppe og pandekager, der i
anledningen var ekstra lækre med mange
æg. Bedstemor kom. Det var næsten det
bedste. Hun havde ting og sager med fra
forretningen til alle. På lang afstand kun
ne vi hjemmefra se, når bedstemor kom
på vejen fra Udby. Vi styrtede afsted for
at hjælpe med at bære. Hun rejste til Hol
bæk og købte varer til sin butik. Det
hændte, hun havde købt legetøj - 10 øres
ting til os børn. Det var spændende i en
tid, hvor gaver var en sjældenhed.
Ved 12 års alderen fik min ældre søster
og jeg den første plads, min søster på en
gård, hvor mor havde haft plads som ung,
jeg hos en lærerfamilie med flere børn.
Det var nær hjemme ved, og det var ab
solut gode hjem.

Var man 14 år og konfirmeret med lang
sort kjole, var man voksen, og det var en
selvfølge, at man skulle have en heldags
plads og klare sig selv økonomisk. Vi fik
en cykel at starte med, den kostede 50 kr.
Denne beretning dækker faktisk kun ti
den, fra jeg kan huske, 4-5 års alderen til
12 års alderen, hvor jeg fik min første
plads. Det vil sikkert nu forekomme at
være meget små kår, men sådan føltes det
ikke. De fleste andre børn levede på sam
me måde. Måske havde gårdmandsbørne
ne flere goder, jeg ved det faktisk ikke. Vi
mødtes i skolen på lige fod, og jeg har
aldrig kendt klasseforskel der.
For mine forældre gik alting stærkt
fremad også i disse år. Pligtarbejdet på
herregården blev afskaffet, så der blev
mere tid til at arbejde derhjemme. Alting
groede frodigt omkring dem, så godt at
der senere kunne købes en gård ude ved
Holbæk Fjord, men mine minder om
barndom og barndomslege knytter sig til
Uglerup huse og de mennesker, der levede
der (NEU 30816, skrevet 1974).

1. Små børn spillede pind efter simple regler, som
antydet af Marie Pedersen, hvorimod større børn
spillede efter meget komplicerede spilleregler.
2. Fra 1500årenes danseviser kendes det, at man
træder den på foden, som man gerne vil i lag
med. Næste led i sangen advarer mod at gå for
voldsomt frem. I sidste fire linier vægrer jom
fruen sig ved at tage imod frieriet.

I næste bind fortsættes med beretninger
om husmandskoners malkearbejde og
husmænd med særlige opgaver.
Husmænd som skovarbejdere vil blive
omtalt i fjerde bind.

