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Forord

Landbohistorisk Selskabs kampagne 
for indsamling af landmandserindrin
ger sluttede med udgangen af 1992. 
Selskabet ønsker med dette nummer 
af Bol og By at give en foreløbig af
rapportering af kampagnens meget 
vellykkede resultater, samt at give 
smagsprøver på det righoldige mate
riale, der nu befinder sig i arkivernes 
varetægt. Som tema har vi valgt 
landmændenes uddannelse og etable
ring som selvstændige jordbrugere: 
”Foden under eget bord”.
Selskabets formand, Claus Bjørn 
sammenfatter kampagnens historie, 
forløb og resultater, medens muse
umsinspektør Gudrun Gormsen, med
lem af selskabets bestyrelse, har 
påtaget sig det krævende arbejde med 
at udvælge et repræsentativt udsnit 
på 14 besvarelser, eller blot hver ty
vende af de ialt 280 erindringer, der 
blev indsamlet. Mange andre besva
relser kunne med lige så god ret være 

medtaget, og Landbohistorisk Sel
skab ser frem til en mere fyldest
gørende behandling af materialet i de 
kommende år. Der er basis for megen 
forskning om landbosamfundets ud
vikling i dette århundrede.
Til de 14 beretninger er føjet en yder
ligere skildring af landbruget på Ker- 
teminde-egnen udført af fotograferne 
Herdis og Herman Jacobsen i 
1920’erne og 1930’erne. Herdis Jacob
sen stammede fra landsbyen Dalby 
på Hindsholm. Naturligt nok interes
serede hun sig også fotografisk for 
landbolivet på sin fødeegn, en interes
se hun iøvrigt delte med sin mand 
Herman Jacobsen. Sammen har de 
tegnet et indforstået og sympatisk bil
lede af landbolivet i disse årtier med 
tilbageblik til de gamles verden, der 
trak linien til 1800-tallets anden 
halvdel. Fotografierne befinder sig 
idag på Kerteminde Museum.

Torben Grøngaard Jeppesen
Erland Porsmose



Kampagnen for indsamling af 
landmænds erindringer 
af Claus Bjørn

I den forgangne vinter havde forfatte
ren til disse linier et hold historiestu
derende på en udflugt til Lolland-Fal- 
ster. Målet var både fortidens og nuti
dens landbrug og landbosamfund, og 
for at belyse nutiden aflagde vi besøg 
på et større landbrug, hvor den for
henværende besidder, en mand midt i 
70’erne, viste rundt på bedriften. Han 
havde overtaget ejendommen i 1940, 
og der var sket en overdragelse til 
næste generation for en lille snes år 
tilbage. Da vi stod i en garage opført til 
traktorer og andre maskiner i 
1950’erne og forlængst taget i anven
delse til andre formål, sagde vor vært 
stilfærdigt konstaterende: “Intet af 
det, jeg brugte eller byggede, bliver 
nu anvendt til deres oprindelige for
mål. Alt er forandret på tyve år”.
Der var tale om en veldrevet ejen
dom, men det var den også i den tidli
gere ejers tid. Men så hurtigt var ud
viklingen gået.
Denne bemærkning en fugtiggrå no
vemberdag på Vestlolland gav et for
nyet indhold i den så forslidte frase 
om de forandringer, der finder sted 
nu og som er lige så indgribende som 
landboreformerne osv. Der er virkelig 
tale om ændringer, der betyder afslut
ningen af et forløb, der naturligvis al
tid indebar ændringer og fornyelser, 
men som trods alt rummede et stærkt 

element af kontinuitet. Man har ofte 
citeret Martin A. Hansens ord om den 
række af bønder, der kunne stå på en 
mark et sted og som naturligvis ikke 
fra bondestenalder til 1940’eme kunne 
forstå hinanden direkte fra den ene 
ende af rækken til den anden, men 
som kunne tale sammen gennem for
gænger og efterfølger over flere tusinde 
år. Billedet er godt set, og det havde 
dækning for den tid, Martin A. Hansen 
oplevede. Men nu i 1990’eme begynder 
det at knibe. Ville f.eks. Martin A. 
Hansens egen far - født 1878 - kunne 
forstå landbrug og landbosamfund på 
Stevns idag?
Der var over århundreder en konti
nuitet, der var til at tage og føle på. 
Man kan blot som et eksempel tage 
arbejdskraften. På den store gård på 
Vestlolland som i Martin A. Hansens 
barndomshjem i Strøby har antallet 
af beskæftigede været nogenlunde 
konstant over generationer. Sam
mensætningen af arbejdsstyrken kun
ne variere, men det var over lange 
stræk så omtrent det samme antal 
hænder, der var brug for.
Danmarks Statistik udgav i 1969 et 
publikation, der hed “Landbrugsstati
stik 1900-1965”. Den gav hovedtallene 
for dansk landbrugs produktion siden 
1900, og den viste for alle de centrale 
talrækkers vedkommende en jævn 
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stigning over hele forløbet. Disse linier 
ville uden vanskeligheder kunne føres 
tilbage i 1800-tallet, så langt statistik
ken er nogenlunde pålidelig, og den 
samme “trend” ville optræde - en stadig 
og over længere tidsrum jævn stigning 
dog med undtagelse af fåreholdet og 
de deraf flydende produkter! I den 
menneskealder, der er forløbet siden 
udsendelsen af “Landbrugsstatistik 
1900-1965” vil mange af linierne være 
brudte. Udviklingen har taget helt an
derledes fart end tidligere.

Det var erkendelsen af denne afgørende 
forandring i landbrug og landbosam
fund i de seneste generationer, der for 
en del år tilbage rejste tanken om 
mere systematisk at søge indsamlet og 
bevaret ældre landmænds erindringer. 
Der har lokalt været taget initiativer af 
tilsvarende art, således i 1984 i Viborg 
amt, hvor man lancerede “Projekt 
Landboliv 1920-1984” indenfor ram
merne af Sammenslutningen af Lokal
historiske arkiver i Viborg Amt. En 
prøve på det materiale, der dengang 
blev bragt “i hus” er trykt i Bol og By 
1985:2 s. 144-164.
Landbohistorisk Selskab har i kraft 
af sin struktur en landsdækkende ka
rakter, og vi søgte her forbindelse 
med en ligeledes landsdækkende or
ganisation, Sammenslutningen af Lo
kalhistoriske Arkiver. Herigennem - 
og gennem selskabets kontakt til 
landbrugets organisationer - håbede 
man, at der kunne etableres kontakt 
med en bred gruppe af potentielle 
erindringsforfattere.

Etnologen, mag.art. Marianne Zenius, 
udarbejdede på selskabets foranled
ning “Spørgeliste til indsamling af 
landmand-erindringer”, en ganske di
ger publikation på ikke mindre end 
62 sider. Det var hensigten med denne 
spørgeliste, der blev distribueret gen
nem de lokalhistoriske arkiver og de 
lokale landbo- og husmandsforenin
ger, at give en art disposition eller 
huskeliste.
Hvorfor ikke blot bede folk fortælle 
løs? Der var velbegrundede overvejel
ser bag udarbejdelsen af de mange, 
som det måske kan synes, meget de
taljerede spørgsmål. Spørgelisten 
knytter sig i hele sin opbygning til de 
spørgelister, som Nationalmuseets et
nologiske Undersøgelser (NEU) har 
benyttet gennem et halvt århundrede. 
Her er der tidligere blevet indsamlet et 
betydeligt materiale, der beskæftiger 
sig med (sider af) landbruget og land
bolivet. Det materiale, der nu er ind
kommet, kan altså til en vis grad 
“lægges i forlængelse af’ allerede ind
kommet materiale fra 1930’erne og 
fremefter. Det er også baggrunden for, 
at den af Marianne Zenius udarbejde
de liste i meget høj grad retter sig 
mod “det praktiske” - bygningerne, 
genstandene, arbejdsprocesserne.

En anden overvejelse har sin bag
grund i den erkendelse, at meget få 
mennesker er fødte erindringsfortæl
lere. Der er naturligvis de benådede 
berettere, der bare kan fortælle og 
fortælle godt. Men for langt de fleste 
gælder det, at man har brug for et 
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hjælpemiddel til at vække erindrin
gen. Det hænger også sammen med 
kampagnens formål: at belyse land
brug og landboliv gennem et par ge
nerationer. I denne sammenhæng har 
det været det daglige, det velkendte, 
det rutineprægede, der skulle fæst- 
nes. Lad det være nok så betydnings
fuldt for den enkelte, hvordan han el
ler hun oplevede 9. april 1940 om 
morgenen. I denne sammenhæng har 
vi spurgt efter hverdagen 8. april og 
eventuelt om, hvorledes hverdagen så 
kom til at se ud efter 9. april.
Det er også velkendt, at erindrings
fortællere eller -skrivere kan have en 
tilbøjelighed til at hæfte sig ved be
stemte faser - barndommen, skole
gangen, soldatertiden osv. Også her 
skulle spørgelisten hjælpe til at skabe 
balance mellem f.eks. en vinters skole
ophold og så 30 års virksomhed som 
selvstændig.
Et problem har været uløseligt. Ved 
at bede folk skrive deres erindringer 
har man naturligvis afskåret sig fra 
at komme i forbindelse med de men
nesker, der har vanskeligheder med 
eller blot føler ulyst ved at udtrykke 
sig skriftligt. Det kan naturligvis lade 
sig gøre at gå ud med en båndoptager, 
men det kræver tid og ressourcer i en 
størrelsesorden, vi ikke kunne drømme 
om. Her må det blot erkendes, at vi 
som potentielle berettere afgrænsede 
kampagnen til de ældre landmænd, 
der både kunne og ville skrive - og vil
le lade andre læse det, de skrev.
Endnu en kildekritisk overvejelse. 
Ville en sådan kampagne formidlet 

gennem de lokalhistoriske arkiver og 
de lokale landbrugsorganisationer 
ikke få en slagside i den forstand, at vi 
ville få “succeshistorierne”? At vi ville 
få beretninger fra de landmænd, der 
havde klaret sig godt, mens taberne 
ikke ville lægge navn til nederlag og 
f.eks. tvangsauktioner. Eller de tilfæl
de, hvor tilværelsen på det personlige 
plan rummede mørke kapitler. 
Måske. Men materialet som det fore
ligger er ikke en samling solstrålehi
storier eller udelukkende fortællinger 
om en tilværelse efter forskrifterne 
også på det private område.
Naturligvis er situationen den, at be
retningerne må tages for pålydende. 
Sådan er de udformet og således fore
ligger de med en del af virkeligheden, 
der er medtaget og en anden, der er 
udeladt. En beretter fra Fyn har re
deligt gjort opmærksom på, hvorledes 
han har vægtet sin iøvrigt levende og 
udførlige skildring:
“Jeg har ikke skrevet noget om karle
kamre, da der på nogle af de gårde, 
hvor jeg har tjent, lever efterkommere, 
som jeg er ven med, og jeg vil nødigt 
skrive noget negativt om deres bedste
forældre...”.

Spørgelisten blev trykt i 2000 eksem
plarer, der ret hurtigt blev rundsendt 
til alle dele af landet. De lokalhistori
ske arkiver var som nævnt formidlere 
af et stort antal, men også en række 
lokale landbo- og husmandsforenin
ger tog sig tid til at kontakte ældre 
medlemmer og interessere dem for 
opgaven, f.eks. på Give-egnen.



Det er indtrykket, at spørgelisterne 
blev godt modtaget. Selvom de ikke 
skulle tages så bogstavelig, som en 
ældre mand fra Vestjylland, der skrev 
sine korte svar og oplysninger ind i li
sten og sendte dem tilbage til kam
pagnens kontor i Esbjerg! En meddeler 
fra Sjælland meddelte i sit følgebrev, 
hvorledes han havde brugt den: “Den 
(beretningen) er skrevet dels ud fra 
hukommelsen og dels ud fra jeres 
spørgeliste, som naturligvis har været 
med til at genopfriske hukommelsen, 
og selvfølgelig har denne “stileopga
ve” givet anledning til mangen snak 
her i hjemmet”.
Også fra Sjælland kom den kommen
tar, at listen nok henvendte sig til 
folk med “lidt større ejendomme end 
min”, men den pågældende har da 
fornuftigvis holdt sig til de spørgsmål, 
han fandt relevante for det mindre 
landbrug. Han kommenterede også 
omslagets idylliske scene fra høsten: 
“Det ser hyggeligt ud med en sådan 
pause, men meget ubetænksomt at 
sidde sådan foran en selvbinder, hvis 
hestene bliver bange”.
Kampagnen var nu sat iværk, og skri
vefasen begyndte rundt omkring i 
landet. Den geografiske skævhed i in
teressen (se herom senere) søgte vi at 
rette op på gennem appeller i lokalra
dioen i Nordjylland og i Nordsjælland. 
Og det hjalp. Der kom også en omtale i 
et af de store hovedstadsblade, og det 
resulterede i en ikke så lille mængde 
besvarelser, der kunne beskrives som 
“Træk af min barndom på landet”. 
Forfatterne - og her dominerede kvin-

Marianne Zenius

Spørgeliste 
til 

indsamling 
af 

landmands-erindringer

Landbohistorisk Selskab 
1990

derne - var vokset op på landet/ved 
landbruget, men havde senere forladt 
det. Det var ikke den primære mål
gruppe for kampagnen, men materia
let kunne ikke blot lægges til side i 
bunken med mindre interessante be
svarelser. Således indkom der en me
get fin og stringent beskrivelse af et 
landbrug ved Glostrup vest for 
København i 1920’erne og 1930’erne 
og hermed blev et normalt overset 
stykke landbohistorie beskrevet.

Da vi ved udgangen af 1992 besluttede 
at betragte kampagnen som indstil
let, var der indkommet ca. 280 besva
relser. Alle 2000 lister var distribueret, 
så det var mere end 10%, der havde 
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fulgt initiativet til dørs og returneret 
en kortere eller længere besvarelse. 
Når tallet opgives omtrent, så har det 
sammenhæng med, at der er besva
relser, der er så korte eller egenartede, 
at de ikke kan tælles med. Til 
gengæld er vi vidende om, at kampag
nen har sat en del personer igang 
med at skrive - til deres eget lokalar
kiv, til familien eller direkte med hen
blik på udgivelse.
Det må erkendes, at der er en mar
kant geografisk skævhed i materialet. 
Jylland, især Ribe og Ringkøbing am
ter, tegner sig for forholdsvis de fleste 
og de mest udførlige beretninger. Her 
kan det have spillet ind, at Esbjerg 
var kampagnens hjemsted. Men det 
er tæt ved halvdelen af det indkomne 
materiale, der hidrører fra den del af 
Jylland, der afgrænses af Limfjorden, 
israndslinien og så fortsætter ned 
gennem Sønderjylland. Thy er svagt 
repræsenteret, Vendsyssel kom med 
(se ovenfor), Østjylland er nogenlun
de jævnt dækket. Fra Fyn er der et 
par håndfulde besvarelser, især fra 
den vestlige del, mens de ret mange, 
men for en stor del ret kortfattede, 
besvarelser fra Sjælland for langt de 
flestes vedkommende er fra Nordsjæl
land, Københavns amt og det gamle 
Præstø amt. Fra Lolland-Falster er 
der kun få beretninger, mens Born
holm er repræsenteret ved tre.
Den geografiske afgrænsning er 
iøvrigt ikke ligetil. Mobiliteten er ofte 
betydelig, og en afsenderadresse med 
f.eks. postnummer 8000 kan godt 
handle om Vestjylland.

Omfanget varierer. Der er som nævnt 
ganske få helt kortfattede, men det 
store flertal ligger fra en 15 å 20 sider 
og op til 50 å 60. Og så er der enkelte 
meget udførlige og nogle ganske få i 
flere bind.
Forfatterne rækker, hvad fødselsåret 
angår, tilbage til de første år af dette 
århundrede, men generationen født 
mellem 1915 og 1925 dominerer i ma
terialet. Der er naturligvis også yngre 
berettere. En meget udførlig beskri
velse af landbrug og landmandstil
værelse på Midtfyn er forfattet af en 
endnu ikke 40-årig politibetjent.
Kampagnen og spørgelisten var hen
vendt til landmænd, men det har ikke 
afholdt et betydeligt antal kvinder fra 
at berette. Det er en god tredjedel af be
svarelserne, der har kvinder som for
fattere, og i nogle tilfælde har mand 
og kone, far og datter samvirket.
Der var som foran nævnt en beretter, 
der fandt, at spørgelisten nok var op
bygget med den mellemstore gård i 
tankerne. Det er for så vidt korrekt, 
som gårdbruget unægteligt har været 
det bærende i dansk landbrug også i 
1900-tallet, men grænserne er blevet 
mere flydende, og det forekommer ge
nerelt ikke som om, at det har voldt 
vanskeligheder at bruge spørgelisten i 
forhold til forskellige ejendomsstørrel
ser.
Det helt dominerende i materialet er 
det typiske gårdbrug og det ligeledes 
typiske husmandsbrug. Der er ganske 
få beretninger, der bevæger sig op i 
proprietærgårdenes klasse, og der er li
geledes meget få beretninger, som er 
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forfattet af ansatte i landbruget. Her 
skal det dog anføres, at der for langt 
hovedparten af beretterne har været 
tale om ofte en årrække som ansat, 
inden man etablerede sig som selv
stændig. I denne sammenhæng be
kræftes det klassiske billede af dansk 
landbrug, hvor medarbejderne er 
kommende selvstændige.
Påfaldende mange af besvarelserne 
rummer en mobilitet, både mellem de 
enkelte egne og mellem forskellige 
brugsstørrelser. Typisk finder man 
det forløb, at man først erhverver sig et 
mindre sted, der efter nogle år udskif
tes med en større ejendom.
Taget under et er det de “menige” 
landmænd, der dominerer. Der er kun 
ganske enkelte berettere, der ved siden 
af landbruget kan fortælle om en kar
riere i sogneråd, landbo- eller hus
mandsforeninger eller andelsforeta
gender.
Kampagnen blev iværksat for at få 
beretningerne skrevet og dermed sik
ret en viden om en væsentlig fase af 
dansk landbrugs historie for nutiden 
og eftertiden. Det har været det væ
sentligste formål. Men ganske natur
ligt har tanken om publicering af 
ihvertfald dele af materialet meldt 
sig. Adskillige af forfatterne har da 
også i deres følgebreve knyttet be
mærkninger herom - at man kunne 
tage, hvad man ville bruge, at man 
eventuelt ville skrive mere, hvis det 
ønskedes osv.
Det er indlysende, at man først kunne 
gøre sig konkrete overvejelser om en 
udgivelse, når materialet var kommet 

i hus og sorteret. Det er lige så indly
sende, at der er mange beretninger, 
der i form og indhold ikke er egnede til 
offentliggørelse, men at der til 
gengæld er berettere, der evner at be
skrive fortidige forhold og sammen
hænge.
I dette hæfte af Bol og By er der hentet 
materiale fra de indkomne beretnin
ger, der beskriver de unge land
mænds vej mod målet “foden under 
eget bord”, som det hed i spørgelisten. 
Landbohistorisk Selskab arbejder vi
dere med en bredere publikation, men 
det er et arbejde, der kræver både tid 
og penge.
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Om udgivelsen af landmandserindringer 
fra 1910-1960.
af Gudrun Gormsen

Den store mængde landmandserin
dringer, som i begyndelsen af 
1990’erne indkom til Sammenslutnin
gen af Lokalhistoriske Arkiver og 
Landbohistorisk Selskab, er et meget 
værdifuldt kildemateriale, der belyser 
mange forskellige sider af det danske 
landbosamfund i dette århundrede.

Til dette nummer af Bol og By har 
Gudrun Gormsen, der er medlem af 
Landbohistorisk Selskab, efter en me
get foreløbig og hastig gennemgang af 
dette meget omfattende materiale ud
valgt 14 erindringer, hvorfra der er 
gengivet en række uddrag.

Erindringer har altid en meget stor og 
umiddelbar gennemslagskraft. Derfor 
har det ved publiceringen af en lille 
brøkdel af dette erindringsstof først og 
fremmest været hensigten at bringe 
uddrag af livshistorierne, uden at der 
skulle foretages nogen egentlig bear
bejdning af dem. Beretningerne har 
skullet tale for sig selv. Derved får man 
det bedste indtryk af erindringernes 
karakter og af deres bredde og variation.

Det har dog været nødvendigt at fore
tage en vis redigering af de enkelte 
erindringer. Det har været nødven
digt, fordi mange af optegnelserne er 
meget omfangsrige; men også fordi vi 
gerne har villet gøre den samlede 

læsning af de udvalgte beretninger 
lige så varieret og levende som 
læsningen af de enkelte erindringer.

Tematisk er der sket en udvælgelse, 
således at uddragene fra erindrings
materialet hovedsagelig er koncentre
ret om landmandens uddannelse og 
hans etablering som selvstændig jord
bruger på egen ejendom eller gård. 
Barndomserindringer og den udvik
ling, der er sket på de enkelte brug i 
manddomsårene, er derfor stort set 
udeladt i denne udgivelse. For at sikre 
en vis bredde og sammenhæng i de 
enkelte erindringer er tematiseringen 
dog ikke håndhævet mere snævert, 
end at der i enkelte tilfælde også er 
blevet plads til erindringsglimt, der 
omhandler barndomstiden, mens der i 
andre tilfælde er sket en sammenfat
ning af levnedsløbet også for en senere 
tid end ungdomsårene og de tidlige 
etableringsår.

Der er endvidere ved udvælgelsen taget 
hensyn til, at det gengivne materiale 
skulle opvise en jævn geografisk 
spredning, og at såvel små som større 
landbrug skulle være repræsenteret. 
Det udvalgte materiale fordeler sig 
derfor nogenlunde ligeligt på hus
mandshjem og gårdmandshjem, og 
der er erindringer fra Sjælland og Fyn 
samt fra forskellige egne i Jylland.
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I de enkelte meddeleres omtale af tje
nestepladser er der endvidere sket en 
redigering i stoffet, således at man får 
belyst forskellige sider af arbejdsorga
nisationen og -rytmen, af driftsmåder 
og den teknologiske og økonomiske ud
vikling i landbruget.
Tidsmæssigt set er langt de fleste 
meddelere født mellem 1914 og 1925. To 
er født i henholdsvis 1904 og 1908 og en 
i 1928. De arbejdede altså hovedsageligt 
som karle i landbruget i 1930’eme og 
40’eme og etablerede sig i 1940’eme og 
1950’erne. Deres omtale af skoleophold 
på efterskoler, højskoler og landbrugs
skoler er medtaget. Endelig er også af
snit, der beretter om tjenestefolkenes 

vilkår, fritid og fritidsbeskæftigelser i 
vid udstrækning medtaget.

Alle beretninger er omskrevet til mo
derne, dansk retskrivning. Ellers er 
der ikke foretaget nogen ændringer i 
den skrevne tekst, idet det klart har 
været hensigten at lade de enkelte 
erindringer tale for sig selv. Dog er der 
som nævnt foretaget udvalg i de enkel
te meddeleres beretning, og disse ud
valg er i udgivelsen sammenskrevet, 
således at de fremtræder som en sam
menhængende tekst. Udeladelser af 
original tekst fra beretningen er i denne 
udgivelse markeret med en tanke
streg. (-)
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Tre generationer på et "sted" på heden
Olga Arevad er født i 1904 på en lille 
ejendom i Borup ved Brande. Hendes 
bedstefar købte stedet i 1878, hendes 
far overtog det i 1906, og i 1928 overtog 
Olga Arevad og hendes mand Trier 
ejendommen

Vi begynder med min bedstefar Peder 
Jørgensen, der var født i 1838 og ud
lært som tømrer og hjuler. 11878 købte 
han et lille ”sted" i Borup ved Brande. I 
1898 solgte han stedet til min far Jens 
Marinus Jørgensen, der var født i 1878 
og udlært som snedker. Han byggede 
året efter et nyt stuehus med værk
sted. I 1899 giftede han sig med en 
gårdmandsdatter fra Tarp. Hun var

I hughuset. Rasmus Rasmussen i Revninge 
ved Kerteminde.

uddannet som syerske, og med de to er
hverv mente de, de kunne klare dagen 
og vejen. (-) 11906 kom far i tanker om, 
at han ville være landmand. Han gav 
som grund, at så kunne vi børn blive 
fri for at skulle ud at tjene før konfir
mationen, men hjælpe til hjemme. Han 
købte 20 td. Id. af en lidt bedre beskaf
fenhed samt et par englodder, anskaffe
de nogle bøger om landbrug bl.a. et 
større værk "Landbrugets Ordbog", og 
så var han landmand. Der blev købt en 
hest og bygget lidt til stalden. Min mor 
havde som medgift medbragt en ko. 
Der var plads til 6 køer i stalden samt 3 
stier til grise og kalve. Det blev aldrig 
det store sus, men vi havde det godt, og 
ved hjælp af mors indtjening ved sy
ning og fars indtægt som spillemand 
var de økonomiske forhold også i orden.

Set med nutidens øjne var vort land
brug meget primitivt. Af maskiner 
var der en plov, 2 harver, 2 leer, nogle 
river og en slæberive. Det var dati
dens rivemaskine, der brugtes til at 
rive stubmarkerne over med; der 
måtte ikke gå noget til spilde. Det var 
et tungt arbejde at trække sådan et 
monstrum. I stedet for en tromle hav
de vi et langt bræt, der blev trukket af 
hesten, mens kusken stod på brættet 
for at give det lidt vægt. Der dyrkedes 
rug, havre, boghvede, græs, turnips, 
kålroer, gulerødder og kartofler. I en
gen, der betød meget, og som blev 
passet med omhu, blev der slået græs 
til hø, og senere var der græsning til 
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heste og køer. Vi såede også planter til 
grøngødning, lupiner og en lille urt, 
serradelle. Den er der vist ingen, der 
kender nu. Den blev sået i rugen om 
foråret, blev høstet, groede op igen, 
gav en god græsning i efterårsmåne
derne og blev pløjet ned. Serradelle 
var kvælstofsamlende. Kunstgødning 
blev der brugt meget lidt af. Jeg hus
ker, vi et år købte en sæk chilesalpeter. 
(-) I 1909 byggede far en ny lade med 
hestestald. Laden lå parallelt med 
stuehuset med det gamle hus på 
tværs. Da det ikke længere blev be
nyttet til beboelse, blev der indrettet 
vaskehus, hønsehus samt et das. (-)

Vor lejlighed var lille. Vel var det et 
nyt stuehus, men værkstedet optog 
en stor del af det. Vi havde sovekam
mer, bedsteforældrenes værelse, køk
ken, en lille entre og husets mest 
unødvendige rum, den pæne stue, 
som næsten kun blev brugt juleaften. 
Der var et værelse på loftet. Det blev 
benyttet af en svend, imens huset var 
et håndværkerhjem. Af møbler var 
der ikke mange. De var robuste, men 
pæne og bar præg af at være lavet af 
en dygtig snedker. Min far havde selv 
lavet alle møblerne. I sovekammeret 
var der 3 dobbeltsenge, der sov vi 
alle, indtil bedstefar døde i 1913 og 
bedstemor i 1914, så fik de store pi
ger deres værelse, og vi to små overtog 
deres seng. Der var halm i sengene, 
somme tider også mus. (-) I køkkenet 
var der 2 borde et stort, der blev 
brugt til spisebord. En bænk, der stod 
under bordet, blev trukket ud, når vi 

skulle spise. Derpå sad 3 piger, ved 
bordenderne far og bedstefar og ved 
den anden langside mor, bedstemor 
og lille mig. Der var ikke noget rigtigt 
køkkenbord med vask og skabe, kim et 
stort, sort komfur med indbygget 
vandgryde, en tørvekasse og en lille 
skammel til at sætte vandspanden 
på. Belysningen var petroleumslam
per og i stalden 2 flagermuslygter. I 
stuen var et bord, hvorover hæn
gelampen hængte, en stor sofa og et 
bogskab og et sybord, 4 træstole samt 
bedstemors armstol. Den havde sime- 
sæde. Der var ikke vand inde. Det 
måtte vi hente ude i gården. Der var 
desværre heller ingen udløb; vandet 
skulle bæres ud igen efter brug. Var
men fik vi fra en stor kogekakkelovn 
samt fra komfuret. Vort brændsel var 
tørv og træ. Det var en masse arbejde 
med at bære vand ind og ud, tørv ind 
og aske ud. (-) Det lyder vist som det 
bare slid og ubehag, men vi havde det 
faktisk godt.

Vort hjem var gæstfrit. Folk kom og 
gik, de fleste uanmeldte. Mor havde 
mange søskende, de var alle ved land
bruget og havde alle mange børn. Det 
hændte tit, at der en sommersøndags
eftermiddag rullede en fjedervogn ind i 
vor gård med moster og morbror og 
alle de børn, vognen kunne rumme. 
Hesten blev sat på græs, familien 
blev budt indenfor, så stod den på 
kaffe og senere aftensmad. I min erin
dring bestod aftensmaden altid af 
skiddenæg, spegepølse, og rug- og sig
tebrød, margarine, dertil saftevand og
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Hyggestund på vejen til høstarbejdet.

en kop te. Nogen større selskabelig
hed havde vi ikke. De eneste gange, 
vi havde større selskaber, var ved 
mine bedsteforældres begravelser. 
Det var på denne egn skik, at ved 
sådanne lejligheder kom nabokonerne 
med tilskud til gildet, send kaldtes 
det. Een kom med en høne, en anden 
med en snes æg, et pund smør eller 
lignende. Ved forberedelserne var al 
hjælp gratis. Vor nabokone var en ha
bil kogekone. Hun trådte altid hjæl
pende til. Gratis nabohjælp kunne 
man altid få, man kom hinanden ved i 
de små landsbysamfund. (-)

Landboungdommen består jo af karle 
og piger, som al landbrug gør. Jeg hus
ker ikke min ungdomstid som en 
særlig god tid. Efter konfirmationen 
var man voksen, skulle ud at tjene fø
den eller være gratis hjælp derhjem
me. Min første plads blev som yngste 
medhjælp på den nystartede kartoffel
melsfabriks kontor. Der var jeg i tre 
sæsoner. Jeg ville gerne have haft en 
handelsskoleuddannelse, men det var 
der ikke midler til. Så var der ingen 
anden mulighed end en huslig plads. 
De var ikke vanskelige at få. (-) Min 
sidste plads var jeg glad for. Det var 
som husbestyrer for en ungkarl her på 
egnen. Han var en af de fremadstræ
bende, radikale, unge husmænd, der 
var en del af. Det var i husmandsbe
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vægeisens storhedstid. Han havde or
den i sagerne; alt gik efter klokken. 
Det passede mig godt. Det var et alsi
digt landbrug. Foruden de sædvanlige 
husdyr havde han får og gæs. Jeg fik 
da prøvet at klippe et får og plukke en 
gås; ingen af delene har jeg prøvet si
den. Der var jeg også med i den første 
høst med maskine. Det var en slåma
skine. Det var strengt, og det var lette
re at binde op efter leen. Det år var 
min læretid som husmandskone.
Af fritidsaktiviteter for unge var der 
ikke mange. Der var ungdomsforenin
gen og gymnastikforening. De virkede 
dog begge kun om vinteren. Om som
meren var der fodbold for karlene og 
intet for pigerne. Der var mange unge 
på landet dengang og mange fodbold
hold. De holdt heldigvis bal ret ofte. 
Standsforskel mellem unge kendtes 
ikke her på denne egn. Her var ingen 
rigtig store gårde, og gårdmandens 

børn kom jo også ud at tjene. Der var 
den forskel, at gårdmandens børn 
som regel kom på højskole, hushold
ningsskole eller landbrugsskole. Det 
havde vi andre ikke midler til. Men 
der var standsforskel mellem land og 
by. Det mærkedes i de forskellige fore
ninger. Ungdomsforeningen var for 
landboungdom, bal i Brande idræts
forening var byens ungdom, mens de 
små boldklubber ude på landet var 
for "os bønder", som det hed. (-)
I tiden mellem mine forskellige pladser 
var jeg karl og pige hjemme. Dengang 
anså man det som de unges pligt at 
hjælpe forældrene. Det var ulønnet 
arbejde. Men med landbruget hjemme 
gik det ikke godt. Far var ikke rask. 
Han ville ikke havde fremmed hjælp. I 
tiden efter første verdenskrig begyndte 
landbruget at mekanisere. Far blev 
ved leen og plejlen. Humøret var ikke 
godt; det er aldrig rart at sakke bagud.

Leen blev stadig svunget i 
1920’eme og 1930’eme.
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Torvehandel med smågrise. 
Hatten var, som det ses, en 
obligatorisk del af påklæd
ningen. Kerteminde.

Og i 1928 besluttede han at holde op. 
Trier og jeg havde været forlovet i flere 
år. Trier var på Borris Landbrugsskole 
den vinter, og vi havde besluttet at ville 
se os om efter et sted og begynde for os 
selv. Nu blev det "stedet" her, vi købte.

Den 1.4.1928 overtog vi "stedet". 
Mine forældre tog 1 1/2 td. jord fra. 
Der ville de bygge et hus. Vi skulle bo 
under samme tag, til huset blev fær
digt. Penge havde vi ikke mange af, 
men ungdom og gåpåmod. Vi gav 
17.000 kr. for ejendommen med en 
udbetaling på 5.000 kr. Dem lånte vi i 
Brande Sparekasse, resten lod far 
stå. Så gik vi i gang. Besætningen be
stod af 2 køer, 2 kalve, 4 grise, 1 hest, 
ca. 50 høns samt 4 bistader. Af red
skaber næsten intet. Der var ingen, 
der havde noget at hjælpe os med. Jeg 
havde samlet så meget, at jeg kunne 
købe 2 senge og sengetøj. (-)
Vi måtte allerførst få købt et par heste 
og få gang i arbejdet. Der var 37 td. 

jord af den slags, man nu kalder mar
ginaljord, dog lidt bedre ned mod 
Brande A. Senere lejede vi 11 td. jord 
fra en naboejendom. (-) Det meste af 
jorden var opdyrket, kun en lille del 
lå i hede. Trier havde kun haft plads et 
år, ellers have han været karl på 
gården derhjemme, så han havde 
ikke haft lejlighed til at lægge meget 
op, næsten kun til opholdet på land
brugsskolen. (-)
Både mark og bygninger var forsømte, 
da vi overtog stedet. (-) Det var ikke 
nogen heldig tid, vi fik startet på. 
Først i trediverne kom den store kri
setid. Der var strenge tider både for 
land og by. (-) Levering af svin blev 
rationeret, mængden af svinekort 
blev udregnet efter mængden af leve
ret mælk til mejeriet det foregående 
år. Vi, der endnu ikke var oppe på en 
ret stor mælkelevering, fik ikke mange 
kort. Der måtte leveres svin uden 
kort; men de betaltes med en langt 
mindre pris. Der opstod en livlig han
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del med svinekort. Der var bønder, 
der syntes, det var den bedste forret
ning at sælge kortene. Vi solgte også 
slagterigrise og kyllinger ind til byen. 
Grise af almindelig slagterivægt kunne 
vi få 35 kr. for, kyllinger 75 øre og 
kartofler 2 kr. pr. td. Kunstgødning 
var det småt med. Det var hårde ti
der. Vi klarede os dog igennem, og 
vore to børn blev født i denne tid. (-)

De første år gjorde vi selv al arbejdet 
på lige fod i stald og mark. Først da 
barn nummer to var kommet, fik vi 
lidt hjælp. Vor første medhjælp var en 
14 års dreng, der lige var kommet ud af 
skolen. Han blev fæstet fra 1. april til 
1. november. (-) Det var dengang køer- 
ne stod i tøjr på marken. De skulle 
trækkes ind og ud samt flyttes nogle 
gange, et tidskrævende arbejde, som 
en dreng kunne ordne. Siden fæstede vi 
mere voksne medhjælpere. (-)

Mellem den gamle stald og laden var 
der et mellemrum. Der blev den nye 
stald anbragt. (-) Den gamle stald 
blev til grisestier. (-) Vi havde nu 
plads til en lidt større besætning. Da 
traktoren kom, blev hestestalden også 
lagt til. (-) Vore første heste var ikke 
store, russere kaldtes de. Senere blev 
de skiftet ud med to større, krydsnin
ger mellem jysk og belgier. (-) Hønsene 
betød meget for et husmandssted. Der 
var gode priser på æg og slagtehøns. 
Da vi startede, rugede vi kyllinger ud 
på en primitiv rugemaskine. (-) Det 
første, der skulle tænkes på var træk
kraft. Det blev en petroleumsmotor, 

så fulgte der slåmaskine, et tærske
værk og en rensemaskine. Det første 
år høstede vi med le, men gik så hele 
rækken igennem: slåmaskine, af
lægger, selvbinder og mejetærsker. (-) 
De første mange år var markredska
berne hestetrukne. Vi købte traktor i 
1953. Det var en grå Ferguson. Trak
toren betød en forandring. Den kunne 
trække de større maskiner, vi fik. 
Men den største forandring var, da vi 
fik installeret el. Det mærkedes både 
ude og inde. (-) Det var i 1938.

Det var småt i begyndelsen, men øko
nomien blev efterhånden ganske god. 
(-) Trier var meget udadvendt. (-) For
uden at være i mange bestyrelser fik 
han også snart en række forskellige 
tillidshverv. (-) Med tiden blev Trier 
mere kontormand end husmand. (-)

Med landbruget gik det støt og roligt. 
Arene 1950-60 var gode for landbru
get som helhed, også for os. Der var 
gode afsætningsforhold og ret gode 
priser. Så kom de såkaldte "glade 
tressere", hvor alt blev anderledes. (-) 
Der blev en byggeaktivitet uden lige. 
(-) Noget af vor jord kom ind under in
dustriområdet. (-)
Vi valgte at sælge, og på den mark, 
hvor der i bedstefaders tid groede sil
ketotter, ligger der nu tre ret store fa
brikker. (-) 1. november 1965 sagde vi 
farvel til de sidste køer og vor sidste 
medhjælper. Det var en vemodig dag. (-)

Der er sket en kolossal forandring i 
min tid. Meget er vundet, men noget er 
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tabt. Jeg kan ikke lide at se burhøns 
og bundne grisesøer mellem stålstæn
ger, men jeg beundrer de flotte korn
marker med de store mejetærskere. (-) 
Det var mere frit i min tid, og jeg vil 
vove at påstå, at husmandsbevægel
sen først i dette århundrede var til 
stor gavn for landet, og jeg tænker på 
mange familier, der levede et godt liv 
på de små familiebrug, hvor hele fa

milien var engagerede i arbejdet, og 
havde tid til i vinteraftnerne at samles 
om hængelampen uden TV og uden 
skyldfølelse over, at man ikke kom 
med til dette eller hint kursus. (-) Men 
hver tid har vel sine gode og mindre 
gode sider. Jeg ønsker ikke de gamle ti
der tilbage; men jeg er glad for de 
mange gode dage, jeg har haft som 
husmandskone på et husmandssted.

Tjenestedreng og karl på Fyn i 20’erne og 
30’ernes landbosamfund.
Carl Chr. Christensen er født i 1908 i 
Kullerup sogn på Fyn. Han voksede 
op hos en plejemor og kom tidligt ud at 
tjene. I 1939 købte han et husmands
brug i Troelse ved Odense.

Jeg er født den 15.5.1908 paa Saade- 
rup Mark, Kullerup Sogn, Fyn.
Da jeg er født uden for ægteskab, ken
der jeg intet til mine bedsteforældre. 
Da jeg var to år, kom jeg i pleje hos en 
ugift kone på 60 år ude paa Freltofte 
Mose, Nr. Lyndelse Sogn. Hun boede 
sammen med sin søster, der var enke 
efter en skemand, der lavede horn- 
skeer, som han gik rundt og solgte.

Det var et gammelt hus med en ret 
stor have, samt et "torvemål" hvor vi 
skar tørv til eget forbrug. Desuden 
havde vi et et mindre hønsehold 20- 
25 stk, hvis æg blev solgt til Brugsen 
for varer.
Min plejemor gik på arbejde omkring i 
gårdene, hvor hun hjalp til med slagt

ning, vask samt alt forefaldende ar
bejde. Desuden stablede vi om som
meren en del tørv for andre og hjalp til 
med at tynde roer ud på forskellige 
gårde. Det foregik på den måde, at 
min plejemor gik foran og hakkede 
roerne ud i blokke, og jeg kravlede 
bagefter og tyndede dem til en. For 
sådan en dags arbejde fra 6 morgen 
til 7 aften fik Mor 1 kr., jeg 50 øre. 
Desuden fik vi ret ofte middagsmad 
på gårdene. Det var ikke en selvfølge. 
Da min plejemor blev 70, år fik hun al
derdomsunderstøttelse. Det var en 
god hjælp. Hendes søster, som vi boede 
hos, havde fået understøttelse længe, 
da hun var ældre og invalid. I den ene 
væg i vores dagligstue var der 2 alko
ver med låger for, så jeg har sovet i 
alkove hele min barndom. Her levede 
jeg en tryg og rolig barndom.
Da jeg blev 12-13 år, var jeg om vinte
ren paa gårdene og drev hest, når de 
tærskede. Det kunne nok være lidt 
trist at gå rundt hele dagen efter et
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Ved “Maale Brugsforening” på Hindsholm.

spand halvdovne heste, og gik det for 
langsomt, blev der råbt ud af lodøren: 
"Mere fart på". Det var værst, hvor 
hestegangen var udendørs. Var den 
under tag, var der mere lunt, når vej
ret ikke var så godt. Jeg husker et 
sted, hvor det regnede ret meget, den 
dag vi skulle tærske. På et tidspunkt 
kom naboen på besøg. Han sagde til 
gårdmanden: "Er det ikke et slemt 
vejr for hestene og drengen?" "Nå", 
sagde manden "De klarer sig nok. Det 
er meget værre med seletøjet; det bli
ver så stift i sådan et regnvejr." 75 øre 
om dagen.

En anden oplevelse, der står skarpt i 
min erindring, var under krigen 
1914-18. Vi fik den gang 1 Kr. Sedler 
blå og røde. Jeg havde vel været 8-10 
år, da jeg var med min plejemor oppe 
hos en gårdejer, der var formand for 
den "Frivillige Hjælpekasse", der 
hvert år til jul uddelte en gave til 
særligt trængende. Han skød ret hån
ligt 5 røde papirkroner over bordet 
med ordene "Hæ-Hæ. Hvad vil du nu 
bruge så mange penge til".

Jeg havde nu efterhånden sparet så 
mange penge op, at jeg kunne udbeta
le 15 kr. i en brugt cykel. Resten 10 
kr. var cykelhandleren så venlig at 
lade stå, til jeg kunne klare det. Det 
kunne jeg så i oktober, da jeg i denne 
måned havde en del tid til at arbejde 
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ude, for jeg blev konfirmeret først i 
oktober 1922. Så holdt skolegangen 
op, og barndomstiden var slut. Jeg 
kom ud at tjene.

Den 1. november 1922 kom jeg så i 
plads på Nygaard i Lumby, Nr. Lyn- 
delse sogn. Der blev jeg i 3 år som 
dreng. Første år var lønnen 235 kr., 
der blev udbetalt med 100 kr. for vin
teren, 135 kr. for sommeren. Gården 
var på småt 30 tdr. land, der blev dre
vet sådan: 2 læg med græs, 1 havre, 1 
vintersæd; derefter roer, så byg, så 
blandsæd med udlæg af græs. Der var 
2 heste, 10-11 køer plus opdræt. 2 gri
sesøer, hvis pattegrise blev født op til 
Kopmands Slagteri i Odense. Vi havde 
også et par får samt et mindre hønse

hold. Det var en enke, der ejede gård
en, og hun havde en voksen datter 
hjemme. Så var der 1 bestyrer, 1 karl 
og 1 nykonfirmeret pige og mig som 
dreng. Pigen og mig malkede 3 gange 
daglig, så arbejdsdagen var først slut 
kl. 7 1/2 aften. Desuden hjalp jeg til 
med alt forefaldende arbejde. Andet 
år var lønnen 275 kr og 3. år 350 kr. 
Da jeg derpå forlangte 500 kr, hvis jeg 
skulle blive 1 år til, blev det for meget. 
De kunne nok nøjes med en yngre, 
der var billigere.

Komet sås. Ofte var der to om arbejdet.
Den ene fører maskinen, medens den anden 
fjerner knoldet jord og andre forhindringer for 
at kornet kunne komme i jorden.
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Derefter søgte jeg plads på Sdr. 
Nær aa Møllegaard som forkarl. Går
dejeren der var lidt betænkelig ved 
det. Jeg var jo kun 17 år og var ikke 
ret meget inde i brugen af maskiner, så 
han ville tænke over det et par dage. 
Men resultatet blev, at jeg fik plad
sen. Så begyndte jeg på Møllegaarden 
1. november 1925, og det blev til 5 
gode år. Første år 500 kr., sidste, 
1930, 650 kr. Om vinteren gik det ret 
godt. Der var skov til gården, så vi ar
bejdede en del træ ud - til gårdens 
brug samt noget til salg. Stammerne 
blev solgt til hjulmageren. Så kom 
foråret og såtiden. Jeg havde aldrig 
kørt såmaskine, så det var ret spænd
ende. Da der var gået en times tid, 

kom gårdejeren selv ud i marken. 
"Nå, hvordan går det", sagde han. "Jo, 
det går da", sagde jeg. Så kikkede han 
på det og sagde "Ja, jeg forlanger 
ikke, du skal lave krusseduller på 
det. Blot du kører ligefrem, er jeg 
godt tilfreds". Det gik jo i 5 år.
Gården var på godt 50 td. Id., der blev 
drevet med græs, korn og foderroer - 
kålrabi og runkelroer. Desuden var 
der et par td. land med sukkerroer til 
Odense Sukkerkogeri og et stykke 
med cikorier til et tørreri ved Odense.

Foran fattighuset i Måle, Hindsholm.
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Der var 4 heste, 12-14 køer samt en 
del grise, der blev leveret til Odense 
Eksportslagteri. Affolk på gården var 
der mand og kone samt en skole
søgende datter, 1 pige, 1 fodermester, 
mig samt 1 andenkarl samt 1 daglejer 
i høsten og ved skovarbejde. Det var el
lers en lærerig plads på mange områ
der. Familien hørte til Sdr. Næraa 
Valgmenighed, og datteren gik i fri
skolen. Da det var meget familiært, 
gik jeg ofte i kirke og til møder sam
men med dem, og vi tog til efterårs
møder på Ryslinge Højskole. Desuden 
var der inden for ungdomsforeningen 
en læsekreds, hvor vi købte og læste de 
nye bøger.

Vi var nu nået til sommeren 1930, og 
jeg mente, at nu da jeg havde tjent 8 
år i træk, kunne det være rart med 
en hvilepause fra landbruget, så jeg 
meldte mig som elev på Askov Høj
skole til vinteren 1930-31. Det var en 
ret stor forandring fra plov til pen. Da 
jeg kun havde 7 års skolegang som 
baggrund, gik der jo en tid, inden det 
gik godt. Men det blev en god vinter. 
Da skolevinteren var slut, blev vi 3 
elever, der tog plads på herregården 
Refsø ved Sommersted. En gård, 
Jordlovsudvalget havde købt med det 
formål, at en del af jorden skulle ud
stykkes til statshusmandsbrug. Re
sten blev 1. august solgt til Kloppen- 
borg Skrumsager. Da gården således 
skiftede ejer, rejste de to fra Askov, 
hvorimod jeg blev der til 1. november, 
hvor jeg atter rejste tilbage til Askov

Højskole som andenårselev. Det blev 
en god og udbytterig vinter. Sådan en 
vinter går hurtigt.

Sommeren 1932 fik jeg plads i Søllin- 
ge, nærmest som fodermester. Der 
var 1 karl foruden samt mand og 
kone, nygifte unge mennesker. 1. no
vember 1932 fik jeg plads på Lumby 
"Fælleshjem". Der blev jeg 3 år. Det 
var et blandet foretagende. Nogle 
kaldte det "Arbejdsgården" andre 
"Fattiggården". Til gården hørte der 
33 td. land landbrug med heste, køer, 
grise, høns osv. En del af produktio
nen blev brugt i gårdens husholdning. 
Beboerne var lidt mange, da der var 
asyl til dem, der fik alderdomsunders
tøttelse. Så var der en afdeling, hvor 
der boede dem, som kommunerne be
talte for. Mange af dem var der kun 
om vinteren. Når solen kom på himlen, 
drog de atter ud på vejene. Disse vin
tergæster hjalp til med tærskning, 
roekørsel, brændearbejde m.m. Vi 
kunne ofte være 20-30 om vinteren. 
Om sommeren kun 15-20. Desuden 
boede der til tider et par husvilde fa
milier, ofte med ret mange børn, men 
de holdt sig selv med kost. Der var et 
bestyrerpar, 2 karle, 2 piger samt 
nogle koner, der hjalp til med malk
ning, slagtning, vask og andet forefal
dende arbejde i have og lignende. Det 
var ellers et godt sted at være. Besty
rerparret hørte til Indre Mission og 
Blå Kors, så der var længe mellem 
snapsene. (-) Lønnen, jeg fik, var ret 
god: 800 kr. årlig.
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Efter 3 års forløb fik jeg 1. november 
1935 plads i Fraugde sogn. Det var 
ældre folk, der havde en hjemme
værende datter. Gården var på 30 td. 
land, der blev drevet almindeligt. (-) 
Så var vi nået frem til efteråret 1938. 
Jeg havde nu været ude blandt frem
mede i 16 år og havde i årenes Løb 
sparet ca. 3.000 kr. sammen, så nu 
ville jeg prøve noget andet. Jeg lejede 
et værelse i Odense; begyndte at se 
på ejendomme, men arbejdede forske
lige steder indimellem.

Til 1. Maj 1939 købte jeg så hus
mandsbruget her i Troelse for 13.000 
kr. med 2.500 i udbetaling. Her var 7 
td. land, 1 hest, 3 køer, 1 griseso, et 
par smågrise samt en lille flok høns, 
ca. 20. Sammen med en nabo var der 
mælketur til Ubberud Mejeri, som vi 
skiftedes til at køre. Da vi havde hver 

sin hest, ordnede vi det på den måde, 
at vi fik hver 1 krone. Det gav så 21 kr. 
til hver hver 14 dag, en ret god hjælp.

I 1935 var jeg blevet forlovet med 
Gerda Andersen fra "Engbækgaard" i 
Ganst. Hun var stuepige paa Dalum 
Landbrugsskole. Da jeg nu havde 
købt ejendom, blev vi gift den 
11.6.1939 i Andst Kirke. Vi fik efter
hånden 2 piger og 1 dreng.

Ellers er de 52 år gået, som det er 
gået for tusinder af husmænd. Både 
min kone og jeg har arbejdet lidt hist 
og her og har deltaget i sognets liv. 
Jeg har været i bestyrelsen for hus
mandsforeningen og sygekassen samt i 
biblioteksudvalget og Fredningsnæv
net, planteavlsudvalg, hesteforsikring 
og lignende; men alt i alt mener jeg, vi 
har haft, hvad man kalder et godt liv.

Nybygger på Brandbjerg.
Elna Nørtoft er født i 1914. Hun vokse
de op på en gård i Thyregod sogn. Fra 
hun var 11 år gammel havde hun flere 
tjenestepladser, først hos familie, senere 
på andre gårde. I 1935 blev hun gift 
med Gudmund Nørtoft, der stammede 
fra Kollemorten. I 1936 købte de et 
husmandsbrug på Brandbjerg ved Jel
ling. Godsets avlsbygninger brændte 
samme år, og godsejeren solgte jorden 
til Statens Jordlovsudvalg.

Det første halve år, vi var gift, var vi 
medhjælpere hos Gudmunds bror og 

svigerinde. Hen på sommeren så vi en 
annonce i avisen fra Brandbjerg, som 
søgte et fodermesterpar. Vi cyklede 
derhen og fik pladsen med tiltrædelse 
den 1. november 1935. Vores løn var 34 
kr. om ugen tilsammen, fri hus og 1 
liter mælk daglig. Der var ingen fri
tid. Hvis vi tog en fridag, ville det blive 
trukket fra i vores løn. Jeg blev lejet til 
at skulle malke 20 køer, 2 gange daglig 
og om formiddagen hjælpe Gudmund 
med at vaske 26 mælkejunger.

Så gik den sommer, og vi havde fået
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Røde køer foran hovedbygningen på Lunds
gård gods ved Kerteminde.

købt møbler, køkkentøj, gryder, pande 
samt kaffekande, kedel og daglig ser
vice. Til stuen købte vi spisebord med 
seks stole, et skrivebord, en buffet og 
en divan, til soveværelset en dobbelt
seng, et stort skab, et toiletmøbel med 
spejl og to natborde samt et stueur.
Vi havde vores eget lille hønsehold 
10-12 stk., men til eget forbrug. Med 
dette habengut holdt vi vores indtog 
på Brandbjerg den 1. november 1935.

Vores bolig lå 1 km. fra godset, så der 
cyklede vi hen. Huset var et lille rød- 
malet, stråtækt hus. Direkte udefra 
kom vi ind i køkkenet, hvor der var 
en vandpumpe, et komfur, fast bord, 
tallerkenrække og et lille vægskab. 
Ved siden af var et lille spisekammer 
med fast bord og hylder på væggen. 
Så var der stue med kakkelovn, en 
forgang med gruekedel samt sove
værelse og børneværelse. (-)
Det var en omvæltning for os at skulle 
malke så mange køer, men det blev 
snart en rutine. Om morgenen mød
tes vi i malkestuen. Der sad vi så på 
vore skamler i overalls og tørklæder 
og ventede på, at tårnuret skulle slå 
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3.30, og fodermester Peter gav tegn 
til, at vi måtte gå i gang, og det aldrig 
før uret slog. Foruden mig var der 
Gudmund samt fodermesteren og 
hans kone, som også malkede 20 køer. 
(-)

Til vores bolig hørte der også en stor 
have, men den var helt tilgroet af 
ukrudt. Gudmund lånte så hesteplov 
og harve på godset og fik jorden rigtig i 
kultur. Vi fik så sat en masse kartofler 
og sået urtesager, så vi var selvfor
synende. Vores 10-12 høns lagde flere 
æg, end vi kunne bruge, så de kom i 
kurven til Brugsen, og når vi så havde 
vores liter mælk hver dag, kunne vi 
leve billigt. (-)

(I 1936 brænder avlslængerne til 
Brandbjerg, og godsejeren sælger 267 
td. Id. til Statens Jordlovsudvalg.)

Statens Jordlovsudvalg udstykkede 
jorden på Brandbjerg i 17 brug (-) 3 
gårde på ca. 24 til 28 td. Id., 2 gartne
rier samt 12 husmandsbrug på 12 til 
17 td. Id. Her øjnede vi så en chanche 
og ville prøve lykken ved at søge om 
jord. For at komme i betragtning ved 
uddelinger af lodden skulle man afle
vere et ansøgningsskema, sin dåbs- 
og evt. vielsesattest, billeder og anbe
falinger til sognerådet. Man skulle 
endvidere oplyse om sine værdier: 
møbler, penge m.v. samt oplyse, hvor 
meget jord, man ønskede. Der blev 
lagt stor vægt på, at ansøgeren var 
enten gift eller forlovet. Der var 51 
ansøgere til de 17 brug. Gudmund 

havde sagt sin stilling op til 1.1.1936, 
men vi fik lov at blive på godset om 
vinteren. Gudmund som staldkarl og 
jeg som hjælp i hovedbygningen, til vi 
så, om vi fik jord.

Den 1. marts 1937 kl. 10 var der ind
kaldt til møde i forvalterboligen på 
Brandbjerg. Inden fordelingen gik 
hele selskabet en tur langs vejen for se 
på lodderne. Lodtrækningen foregik 
på følgede måde: Kommissionsfor
manden havde medbragt en pose med 
11 blå og en rød marmorkugle. Var 
der f.eks. 5 personer, der var interes
seret i den samme lod, kom der 4 blå 
og en rød marmorkugle i posen. Den, 
der trak den røde kugle, fik lodden, og 
sådan fortsatte man, til alle lodder 
var afsat. Vi var blandt de heldige. Vi 
fik et byggelån fra staten på 11.000 
kr., der var afdragsfrit de første 5 år, 
derefter afdroges med 1% årligt. (-)

Da Gudmund i løbet af foråret holdt op 
som staldkarl på Brandbjerg, måtte 
vi flytte til et andet hus ved Nørre- 
skoven, mens byggeriet stod på. Der 
boede vi den sommer 3 familier under 
samme tag. Fordi vi havde en lille 
dreng, fik vi køkkenet og soveværel
set. Et andet ægtepar fik bryggerset 
og sov ovenpå, og den tredje part, en 
ungkarl, fik stuen. Boformen var ikke 
mere kollektiv, end at vi lavede mad og 
spiste hver for sig.

Om dagen havde vi alle travlt med at 
få vore hjem byggget op. Vi var klar 
over, at vi selv skulle hænge i fra 
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starten. Vi skulle begynde helt fra 
bunden. Vi havde hverken skovl eller 
trillebør eller noget som helst, og pen
ge kunne vi ikke låne nogen steder. 
Derfor måtte Gudmund selv være 
murerarbejdsmand hos den murer, 
der byggede vores ejendom.

Arkitekt Wium i Sandvad tegnede vo
res ejendom, men da vi kun havde 
11.000 kr. at bygge for, måtte stuehu
sets bredde fratages en alen, så ud
bygningerne blev lidt større. Vi fik fat i 
en murer fra Grejsdal og en tømrer 
fra Hygum. Gudmund og jeg gravede 
selv grunden og støbte soklen. Vi star
tede med stuehuset. Om aftenen, når 
murerne var taget hjem, fortsatte vi 
med at grave ud og støbe sokkel til 
udhusene. Efter branden på Brand
bjerg stod en gavl af ladebygningen 
tilbage. Den købte vi, væltede den og 
rensede stenene; de blev så brugt som 
indvendig mur i stuehuset. Fra be

gyndelsen var der cementtagsten på 
ejendommen. (-)

Om dagen gik jeg i marken med vores 
lille dreng og hakkede roer og stak 
tidsler. Marken var fyldt med ukrudt i 
starten, men det blev bedre år for år. 
Jeg passede også vores tre køer, som vi 
havde fra Gudmunds hjem og to 
brødre. Det var en god hjælp. (-) Selv 
om vi arbejdede hårdt, var det den 
rene svir i forhold til fodermesterar
bejdet, for nu var det os selv, vi arbej
dede for. Vi havde fået en stump af 
Danmarks gode jord at skulle dyrke, 
så vi ville gøre alt for at kunne klare 
det, og det gjorde ikke noget, at dagen 
var lang.

1. oktober var byggeriet færdigt, så vi 
kunne flytte ind på loftet. Komfur og 
kakkelovn havde vi endnu ikke fået, 
så jeg lavede mad på primus. Til min 
fødselsdag i oktober kom der jo gæster, 

Med tøjrekøllen over skul
deren er der plads til en 
sludder med malkepigen. 
Det kunne være et hus
mandspar.
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og da vi kun havde varmen fra primus, 
levende lys og lampen til at varme loftet 
op, frøs vi alle med anstand, selv om vi 
sad med frakker på. Og Helges lille 
hånd var helt tyk og blå af kulde.

Alle nybyggerne fik indlagt elektrici
tet straks på nær tre, og dem var vi 
iblandt. Vi ville helst kunne betale det 
uden gæld, så vi købte en god Petro- 
max lygte og lånte lamper hos familien. 
Vi ville hellere have tre køer mere i 
stedet for. Vi havde også to stuer, men 
vi fik ikke møbler i den pæne stue, før 9 
år efter at vi var flyttet ind.

I det år, vi var fodermesterfolk, havde 
vi sparet 600 kr. sammen. Dem havde 
vi så til hjælp til indkøb af to heste, to 
søer og 25 høns, og med det og vore 6 
køer blev det så starten for os som ny
byggere på Brandbjerg.

De fleste nybyggere gik også sammen 
om boring efter vand. Vi var stadig 
blandt de forsigtige og gravede flere 
brønde, men havde alligevel aldrig 
vand nok, da slet ikke om sommeren. 
Vi hentede så vand til husholdning og 
vask på Brandbjerg. Vi havde en stor 
mergelgrav tæt ved ejendommen. 
Derfra lavede vi så sugeværk og pum
pe. Hjemme ved gården var så en stor 
cementkumme, hvor vi så pumpede 
vand i, og det var et hårdt arbejde 
især for børnene, for vi havde efter
hånden nået at få 14 malkekøer.
Vores ungdyr gik i indhegning for enden 
af vores marker, hvor der også var en 
mergelgrav at dele med naboerne. Der 

gravede vi så en trappe ind i siden, så 
kunne vi der med en spand hente vand 
op til kvierne hver aften. (-)

Vores første høst i 1937 var næsten 
kun tidsler, men da vi ikke havde en 
selvbinder, måtte vi leje en maskin
station til at høste for os i de første år. 
Ligeså lejede vi også et omkørende 
tærskeværk til at tærske for os, indtil 
vi selv fik lys og kraft i 1939. Det var 
ikke rart at skulle sætte tidselnegene 
sammen, men efterhånden som vi fik 
jorden i en bedre kultur og fik tidsler
ne stukket og senere fik dem sprøjtet, 
blev der jo mindre af dem og mere 
korn. Flere år kunne vi ikke have alt 
kornet i laden, men måtte så sætte 
kornnegene i hæs. Det var heller ingen 
spøg at skulle hakke roerne i de første 
år. Pletvis måtte vi ligge på knæ og 
luge først, inden der kunne hakkes. 
Roerne blev hakket tre gange de 
første år, senere kun to gange, da vi 
gik over til, at vi også kunne sprøjte for 
ukrudt. Roearbejdet var hårdt både 
først og sidst. Om efteråret tog vi 
kålroerne op med en håndoptager, 
men sukkerroerne måtte vi ikke stikke 
i, så dem tog vi op med hånd og skar 
toppen af med en kniv og lagde 2 og 2 
rækker sammen, så man havde 4 
rækker ved hver side af vognen, og 
man skulle læsse med hænderne. (-) 
Det var dejligt, at vi år for år kunne 
nyde frugten af vort arbejde, ved at 
udbyttet blev større og større. Kornet 
gav mange flere fold. Roerne gav 
større udbytte, og græsmarken skulle 
også helst give føde til vore 12-14 køer.
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Vi havde en jerseybesætning, som vi 
selv havde satset på at få gjort til så 
god en malkebesætning som muligt. 
Vi købte ikke vores køer, men avlede 
dem selv, og vi lå i toppen ved årsbe
retningen fra vores kontrolforening. (-) 
1 1938-39 havde vi mund- og klovsyge. 
Den var ret hård ved vore dyr, men vi 
mistede dog ikke de store dyr, kun 2-3 
kalve og en so med smågrise. Men ta
bet kunne jo være stort nok for unge 
mennesker i deres svære start. (-) 
Eftersom vi fik jorden renset for 
ukrudt, og den år for år gav flere og 
flere fold, kunne vi se, at vi fik noget 
igen for vort arbejde, så vi fik råd til at 
udvide både bygningerne og besæt
ningen, efterhånden som årene gik. (-)

Som de unge nybyggere vi var, og med 
de næsten samme økonomiske kår var 
vi jo i samme båd. Vi var bønder og 
havde de samme interesser, og alle 
gjorde sit til at kunne klare sig igen
nem de første svære år. Det blev også 
lykken for vore børn. 56 nybyggerbørn 
fik lov at få en skøn barndom på den 
dejlige plet ved Brandbjerg skoven.

Vinteren betød ofte ufremkommelige veje. 
Hindsholm.
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Fra håndværkersøn til husmand på Fyn.
Felix Kruse er født i 1914 i et hånd
værkerhjem i Søllested på Lolland. I 
1920’erne flyttede familien til Fyn, og i 
1926 købte hans far en ejendom i 
Østrup. Felix Kruse kom ud at tjene i 
1929 og havde i de næste ti år forskel
lige pladser som dreng, karl og foder
mester, indtil han i 1929 overtog sine 
forældres ejendom i Østrup. 11962 op
gav han landbruget og arbejdede der
efter som arbejdsmand, fortrinsvis 
som murer og murerarbejdsmand.

1. april 1929 kom jeg for første gang ud 
at tjene for en løn af 175 kr. for 7 
måneder plus kost og logi. Det var på 
en gård ikke langt fra mit hjem. Her 
var foruden mig en forkarl, en anden
karl og en fodermester, to tjenestepiger 
samt af og til en daglejer eller to. 
Gården var på ca. 70 td. land, heraf 1 
td. land skov og 2 td. land tørvemose. 
Det meste af denne anvendtes dog til 
græsning af kvier. Det kan næsten 
kaldes en omvæltning af tilværelsen 
at komme ud at tjene. Helt fremmede 
mennesker at være sammen med. De 
var da flinke mod mig, og vi fik god 
mad; men det hele var så fremmed, 
og her var helt andre måder at gøre 
tingene på end hjemme.

Den dag, jeg tiltrådte pladsen, lå der 
sne over store dele af markerne, så vi 
kom ikke i gang med markarbejdet 
før hen i april og fik intet sået før i 
maj måned. Men så kunne vi køre 
gødning ud. Daglejeren og andenkar

len ”slog møg på", og jeg "kørte imel
lem". Vi kørte med tre vogne og to 
spand heste. (-) Møget blev hakket af i 
hobe på marken. Som regel var der 5 å 
6 hobe på et læs, eller om man vil en 
vognfuld. Da vi havde lagt hele mar
ken, ialt 4 td. land, til med hobe, blev 
daglejeren og jeg sat til at sprede ho
bene ud, og det skulle gøres, så hele 
marken fik et jævnt lag. Men der, 
hvor hoben havde ligget, måtte der 
ikke være noget tilbage. Sådan var 
det bare. Da vi var færdige, fik jeg lov 
til at pløje et par agre, hvad jeg var 
hundestolt over, så meget des mere, 
da jeg opdagede, at jeg godt kunde 
pløje lige ud. (-) Så fik jeg lov at harve, 
somme tider endda med forkarlens 
heste, når der var andet han skulle 
lave. (-) En dag måtte jeg harve et for
land om, fordi der var hestespor i det 
nyharvede ved ledhullet, hvor jeg 
sluttede og var kørt ud ad. Der måtte 
ikke være noget spor af hestene i 
marken, når vi var kørt derfra, fik jeg 
at vide. Marken skulle i det hele taget 
ligge pænt og jævnt, når vi var kørt 
derfra. Det sårer mig i dag, at de 
unge mennesker nu om stunder kører 
tværs hen over det hele med deres 
traktorer, hvis de bliver færdige i det 
fjerneste hjørne. (-)
I disse to år lærte jeg endda så meget, 
at jeg vovede at tage en forkarleplads 
på en anden gård af samme størrelse, 
dog under mandens ledelse. Han del
tog selv af og til i arbejdet. Der var 
himmelvid forskel i tjenestefolkenes
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Pløjning er hårdt arbejde, fyldt med symbolik og 
skønhed, men også underkastet strenge regler.

kår, der hvor jeg kom fra og så her. 
Her var vi lige med husbond og mad
moder, så lige at vi altid var med ved 
bordet, når vi havde gæster. Her var 
ingen standsforskel. (-)

I denne her ovenfor omtalte plads var 
jeg i et år. Som nævnt ovenfor var 
landbrugets økonomi i stadig ned
gang. Det gjaldt også samfundet som 
helhed. Husbond og madmor sad vist 
ikke alt for godt i det, selv om det var 
en slægtsgård. De havde været mange 
søskende om at dele arven. Vi levede 
godt; men maden var meget gammel
dags, d.v.s. at grød var en almindelig 
spise. I stedet for kaffe fik vi varm 
mælk. I det hele taget købtes ikke 
meget ved Brugs og købmand. Vi kla
rede os med hjemmelavede produkter 
næsten helt igennem, altså af gård
ens egen avl. Vi slagtede et par store 
grise i løbet af det år, jeg var der, tillige 

med et par lam. En so, der døde, blev 
lavet til sæbe. Næsten hver søndag 
fik vi fjerkræ, som også var af egen 
avl. Duer, høns, ænder og kalkuner, 
altid meget varieret. Kål fik vi også 
hver uge. Den sunde kost var der in
gen mangel på. Vi manglede ikke no
get og levede godt.

Som forkarl var jeg hårdt spændt for 
med mine godt 17 år. Fik lært af køre 
med selvbinder ligeledes at køre med 
såmaskine. Mange lærte aldrig både 
at køre hestene og styre maskinerne 
samtidig.

Hjemme havde jeg lært, at alt arbejde 
skulle udføres perfekt, og jeg gjorde 
mig store anstrengelser for, at alt 
hvad jeg lavede, skulle se ordentligt 
ud, når arbejdet var fuldført. En plov
fure skulle være lige, ja selvfølgelig 
dem alle sammen. Når ageren var 
færdigpløjet, måtte der ikke være no
gen "harereder" i den. Når kornet 
kom op om foråret, skulle det da tyde
ligt kunne ses, at såmaskinen var ført 
lige fremad. Gjaldt det for kornets 
vedkommende, så i endnu højere grad 
for roernes. Det lettede radrenserar- 
bejdet meget, når rækkerne var lige. 
Tillige var det en fryd for øjet.

I denne plads fik jeg 450 kr. i løn for et 
år, og når jeg havde stillet mig til
freds med det, var det jo især, at jeg jo 
egentlig ikke var gammel nok til at 
være forkarl, og dels, at jeg jo ikke 
var færdiguddannet til alt arbejde 
med maskiner. Da manden spurgte, 
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om jeg kunne tænke mig at fortsætte, 
sagde jeg ja, men jeg ville have 550 
kr. for det næste år. Det ville han ikke 
give, og hans mening var, at det kunne 
jeg heller ikke opnå andre steder. 
Imidlertid søgte jeg plads og fik den 
på en anden gård til de forlangte 550 
kr. mod at jeg skulde være god ved 
hestene. Manden selv var ramt af 
apoplexi og kunne ingen steder fær
des ved egen hjælp. Pladsen her var 
dog kun som andenkarl, idet vi her 
var tre om arbejdet, tillige var en fo
dermester.

Der var altid vældig trafik af køre
tøjer med flyttegods 1ste maj og 1ste 
november. Alle skift skete disse dage. 
Herudover skete der en del skift til 
andre tider. Det var dem, der var 
kommet forkert i plads. Det var dog 
et fåtal, det gik sådan, og mange gange 
var det de samme husbondfolk år efter 
år eller den samme pige eller karl den 
ene gang efter den anden.

I denne plads var vi to karle, men 
havde altid daglejerhjælp. Her var 
det en ældre ungkarl, der var den faste 
medhjælp. Han kom altid så tidligt 
om morgenen, at han hjalp os at røgte 
i stalden og ved hestene om morge
nen. Det var ellers en regel, at en 
daglejer først kom til davretid. I dag
lejen var der altid indregnet, at de 
skulde have fuldkost de dage, hvor de 
arbejdede det pågældende sted. På 
gårdene var det gennemgående intet 
problem; men der kunne godt være de 
gårdmands- og især husmandskoner, 

der serverede lidt ringere mad, end 
hun ellers ville have disket op med. 
Det kunne vanskeliggøre det for den 
pågældende mand at få ekstrahjælp i 
en travl tid, for det gik jo som en løbe
ild mellem daglejerne, hvor de bedste 
madsteder fandtes.

I denne plads var jeg i to år. Her var 
altid liv og glade dage. 2 karle, 1 fo
dermester, 1 daglejer, en overgang 
også en tjenestedreng, 2 piger og så 
alle de, der kom på visit ikke blot i 
sommerferien, men også om aftenen. 
Om søndagen og ofte om aftenen, 
især sommeraftener, kunne vi godt 
være en halv snes unge mennesker 
samlet der. Jeg tænker tit på de stak
kels unge mennesker på landet, som 
nu om stunder må rejse milevidt for at 
træffe andre unge.

Endnu på denne tid var der ikke tale 
om varme på værelserne, men hvis 
der ikke var det, skulle folkestuen 
dog stå til rådighed. På mange gårde 
var det familiens dagligstue, der fun
gerede som sådan. Som regel regne
des der med, at vi forlod den kl. 9, 
idet hestene altid blev fodret af ved 
dette klokkeslet. Altså behøvede vi 
ikke i kolde perioder at være på vore 
værelser, uden medens vi sov. Det må 
indrømmes, at det især i frostperioder 
var en kold tjans at blive vasket, for i 
forrummet til værelserne, hvor vor 
vask skete, var der lige så koldt som 
udenfor; men sådan var det overalt 
uden undtagelse.
Her i denne plads ligesom i de forrige 
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arbejdede vi ikke om søndagen, ikke en 
gang i høsten, hvad der endnu mange 
steder var tilfældet. Hverken med 
gårdfejning eller lignende som før i ti
den. Dyrene skulde dog passes også 
om søndagen, og her måtte vi karle 
træde til en gang hver måned. Det 
var en fodermesters ration af fridage.

Da jeg havde været her i to år, mente 
jeg at ville skifte plads. På dette tids
punkt var 600 kr. en god løn for et år 
som ene- eller forkarl. Jeg havde jo i 
forvejen været overlønnet med mine 
550 Kr. som andenkarl, ellers var for
skellen større. Ja nogle blev tilbudt at 
gå i vinterhalvåret for kost og logi og 
sygekassen betalt. Dette sidste var 

husbonden specielt interesseret i, idet 
det kunne blive ham en dyr fornøjelse, 
om karl eller pige skulle blive syge, og 
dette ikke var i orden.

Jeg søgte en plads som forkarl, og på 
spørgsmål fra bonden om, hvad jeg 
skulle have i løn, lød svaret fra mig: 
"610 kr. for et år", hvortil han om
gående replicerede: "Hvad skal du 
bruge de 10 kr. til?" "Måske til en jule
gave!" svarede jeg, og dermed var sa
gen i orden.

Der holdes hvil ved markarbejdet.
Muleposer og tejner tømmes.
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Arbejdstiden var meget ens på gårdene 
her på egnen og lå vist ligedan overalt. 
Vækkeuret ringede kl. fem morgen i 
tiden fra 1ste april til 1ste november, 
så vi kunne være i stalden fem minut
ter senere. Så skulle stalden renses, 
og hestene strigles. Striglearbejdet 
kunne godt tage 10 minutter for hver 
enkelt hest. Hver striglede sine egne 
heste først, derefter plage og føl, om 
der var sådan nogen. Morgenmad 10 
minutter i seks. Derefter arbejde fra 6 
til 9, så 1/2 times frokost. Igen 3 ti
mers arbejde til middag kl. 12.00. 
Derefter 1 1/2 times middagspause 
iberegnet kaffepausen, der lå i de sid
ste minutter af middagshvilen. Der
næst igen fire timers arbejde. (-)

(Efter dette fæstemåls ophør blev 
Felix Kruse indkaldt som soldat. Ef
ter soldatertiden tog han plads som 
fodermester.)

Arbejdet som fodermester var dejligt 
frit. (-) Det var bare noget tidligere op 
om morgenen og senere fyraften end 
karlene på gården. Til gengæld var 
der et par timers hvil over middag. 
Således gik et år med at passe køer, og 
det viste sig til overraskelse for mig 
selv, at det kunne jeg egentlig godt 
med. Manden interesserede sig ikke 
så meget for sin kvægbesætning, 
hans største interesse lå i driften og 
frøavl. Da året var gået, ville han da 
gerne have beholdt mig i endnu et år, 
men da havde jeg besluttet at ville et 
halvt år på landsbrugsskole på 
Korinth Landbrugsskole, hvor Th. Ro

senstand var forstander. Han var på 
den tid meget populær mellem unge 
mennesker, mens de ældre så på ham 
med mere skepsis. (-)

De fem måneder på skolen var alle ti
ders. Det var en streng tid med lektie
læsning og løsning af mange opgaver. 
Vi lavede fodertabeller til køer, grise og 
heste. Planer over gødningsforbrug til 
afgrøderne. Vi blev indoktrinerede i 
brug af A.I.V. syre til ensilage, for 
uden ensilage intet rentabelt land
brug! Så snart vi fik eget landbrug, 
var ensilagebeholdere noget af det 
første, vi skulle have lavet. Vi skulle 
også til at dyrke meget mere lucerne, 
og det skulle stakkes på stativer, og 
det skulle ske dagen efter, at det var 
slået og meget meget mere. (-)
Den 1ste april sluttede skolen for mit 
vedkommende. Ikke at jeg ikke gerne 
ville have forsat skoleopholdet; men 
det kostede jo penge, og der blev ikke 
tjent noget. Jeg fik et statstilskud på 
70 kr. om måneden og skulle så lægge 
noget nær det samme oveni. Under
visningsbøgerne skulle vi selv betale: 
Højskolesangbogen, som blev meget 
flittigt brugt. Vi sang et nummer for 
hver eneste undervisningstime. Bo
gen om kemi, svineavl, hesteavl, 
kvægavl, jordbundslære, gødnings
lære og om kulturplanterne plus 5 
kollegiehæfter, et til hver undervis
ningsgren. Dels et par andre, som 
blev os anbefalet af lærerne i løbet af 
vinteren. (-) Når dertil kommer, at 
soldatertiden foruden den mistede 
indtægt kostede mig 100 kr., vil det 
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forstås, at pengepungen blev taget 
med på råd, når forlænget skoleop
hold skulle tages under overvejelse. (-)

Jeg begyndte altså ved landbruget 
igen. Dels som daglejer og dels som 
hjælp hos mine forældre. Min broder 
havde indtil da været hjemme, men 
fik nu lejlighed til at komme ud. Det 
gav altså for lidt i pengepungen, og 

allerede den 1ste maj 1938 tog jeg 
igen en fodermesterplads til 1100 kr. 
for et år. (-) Så forlod jeg pladsen den 
1ste november 1939 og tog hjem til 
mine forældre igen. (-) Min far optog 
igen sit arbejde som håndværker og 
overlod til mig at passe landbruget. 
Her begyndte min egentlige selvstæn
dige landbrugsgerning.

Det første år (1941) 
på et sjællandsk husmandssted.
Jørgen Olsen er født i 1913 i Køben
havn, hvor hans far, som stammede 
fra landet, var vognmand. I 1923 fik 
forældrene tildelt en af de lodder, der 
blev udstykket til statshusmandsbrug 
på Bregentved efter lensafløsningen. 
Efter sin konfirmation i 1927 kom Jør
gen Olsen ud at tjene. I 1933 tog han 
eksamen som kontrolassistent fra 
Høng Husmandsskole. Derefter arbej
dede han dels som fodermester, dels 

som kontrolassistent, indtil han i 1941 
købte et husmandssted på Stevns.

Efter min konfirmation i foråret 1927 
kom jeg til 1. maj ud at tjene på en 
mindre eller halvstor gård i Borup. (-) 
Der var 35-40 td. Id. (-) En voksen 
datter var hjemme og arbejdede som 
pige ude og inde. (-) Der var en karl 
mere. (-) Vi havde en fast daglejer i 
høst. (-)

Vognmand og ægsamler Carl Lind 
på vej. Hindsholm. Skønt de styne
de popler ikke længere brugtes til 
gærdselsmateriale blev stævningen 
stadig holdt i hævd.
Mange steder helt frem til i dag.
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Foråret 1928 kom jeg til et gartneri 
ved Haslev. (-) Der var også et lille 
landbrug 5-6 td. Id. Fra 1. maj 1929 
kom jeg til en gård på Køgeegnen på 
ca. 50 td. Id. Foruden mig kom en vok
sen karl og en nykonfirmeret pige. Der 
var 4-5 heste, plag og føl, ca. 22 malke
køer plus opdræt, en del søer og grise 
samt høns og kyllinger. Her begyndte vi 
også dagen ved femtiden, drak kaffe, 
når der var malket mellem 6 og 6.30, 
holdt frokost kl. 9 og middag med pause 
fra 1 til 2. Kaffe midt på eftermidda
gen og aftensmad, når der var malket 
til aften. Vi regnede med at skulle 
være færdige kl. 18. (-) Driften her var 
også traditionel, afgrøderne lagt an på 
dyrene samt vintersæd. (-)

Efter høst begyndte jeg at spekulere, 
om ikke jeg skulle prøve en ny plads. 
Jeg havde arbejdet med dyrene og var 
efterhånden helt god til malkning. 
Malkede gerne 8 køer ad gangen, op til 
10, når jeg ikke skulle andet. Så kunne 
jeg vel også klare 16-17, være foder
mester og få noget mere i løn. I som
meren 1929 fik jeg 220 kr. i løn, om 
vinteren fik jeg 180 kr. og i sommeren 
1930 fik jeg 325 kr.
1. november kom jeg til en udflyt
tergård fra landsbyen Gevnø. (-) Jeg 
skulle være fodermester, passe køer- 
ne, ene malke og rense svinehuse, der 
var ikke ret mange svin. (-) Besætnin
gen bestod af 4-5 heste, 17-18 køer 
plus opdræt, 1 brugstyr, ellers ikke 
tyre, et par søer og kun lidt grise, og så 
kun et lille hønsehold lagt an på na
turligt tillæg og dagslys. Driften i 

marken var også traditionel her. Der 
blev dyrket et stykke med kogeærter, 
der var vinter- og vårsæd og kun et 
mindre stykke med roer. (-) Her be
gyndte jeg at gå i husflidsskole om 
vinteren. (-)

1. november 1932 forlod jeg Gevnø og 
rejste til Høng Husmandsskole, og i 
april 1933 tog jeg eksamen som kon
trolassistent. (-) Det var i den tid, jeg 
var i Gevnø, at det begyndte at blive 
almindeligt med lys hos høns i den 
mørke tid. Det var en gård i Gevnø 
by, jeg først så det, og der blev også 
snakket om det; om det var nødven
digt. Ligeså kom rugerier i gang.

Fra 1. maj 1933 var jeg 1 år foderme
ster på en gård i Jystrup sogn. (-) Ved 
driften var der foruden mig 2 karle. 
Besætningen var 22-23 køer, 1 brugs
tyr og opdræt, et mindre svinehold, 4-5 
heste og lidt fjerkræ. (-) Stalden var 
god at arbejde i, der var vand indlagt. 
(-) Fodringen endnu traditionel. Jeg 
malkede 18 køer 2 gange daglig, og de 
øvrige malkede 2.
I foråret 1934 fik jeg brev hjemmefra, 
om jeg kunne tænke mig at være vikar 
for deres kontrolassistent, som skulle 
være soldat i 5 måneder. (-) Jeg sagde 
ja til tilbudet, men gik ned i løn. Karle 
og fodermestre fik på det tidspunkt 
100-150 kr. mere i årsløn end kon
trolassistenter. (-)

Vinteren 1935-46 påtog jeg mig igen 
en fodermesterplads til en løn af 400 
kr. Det var på en gård mellem Køge
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Sensommeraften.
Køerne drives hjem.

og Ringsted. (-) Foruden ejeren var 
der en karl og en dreng ca. 15 år. Han 
skulle malke 4-5 køer, jeg malkede 18 
køer morgen og aften og nogle til mid
dag. (-) Jeg fik desværre en ret streng 
vinter, for efter jul begyndte det at 
være for meget for mine fingre med al 
den malkning. Jeg kunne ikke sove 
ordentligt om natten for uro i hænder
ne. Jeg søgte læge og fik at vide, at det 
var en erhverssygdom, som ramte 
malkepiger, klaverspillere og skrive
maskinefolk. (-) I tiden op til 1. maj 
havde jeg en del spekulation om, hvad 
jeg skulle og turde kaste mig ud i. (-) 
Jeg tog til Sorøegnen og fik arbejde i en 
kontrolforening. Derefter var jeg kon
trolassistent i St. Heddinge i tre år. 
Det sidste år var lønnen 1300 kr., og jeg 
lugede gerne lidt roer om somrene. (-)

Da jeg var assistent i St. Dalby 1934- 
35 var der vist 2 besætninger, der 

blev malket med maskine. I St. Hed
dinge var der også et par besætnin
ger, der blev maskinmalkede, da jeg 
begyndte der efteråret 1936, men da 
jeg rejste i 1939, var det over halvdelen 
af besætningerne. Ensilering var end
nu ikke kommet i gang.

Krigen begyndte i september 1939, 
men pr. korrespondance fandt jeg 
plads som fodermester på en stor 
gård ved Stege. Dertil cyklede jeg 1. 
november. (-) Her var 24 malkekøer, 
en tyr og en del opdræt, ingen tyre
fedning og en mindre svinebesætning. 
(-) Der blev også dyrket sukkerroer, 
her var en speciel roekarl til optag
ning. (-) Toppen opfodrede vi, så meget 
vi kunne, men noget blev syltet hel 
ned imellem roeaffald. Det var det 
første, jeg oplevede af ensilering. (-) 
Her var malkemaskine, så jeg klarede 
overgangen til praktisk arbejde uden 

41



besvær. Fodringen her var også tradi
tionel, dog gjorde lagrene af roeaffald, 
at vi lettere supplerede græsset om 
sommeren.

I sommeren 1941 blev jeg forlovet, og i 
oktober 1941 cyklede vi til Stevns en 
dag og kikkede på en lille landejen
dom, der var til salg. Vi købte den 
samme dag, og straks eller lidt senere 
blev vi gift.

Vi købte og overtog ejendom her i Var
pelev, "Poppelly", 1. november 1941 - 
knap 15 td. Id., heraf ca. 1 td. Id. eng 
ved Tryggevælde A, som marken går 
ned til. Købsprisen var 39.000 kr. Der 
var faste lån i ejendommen på 20.000 
kr., som vi overtog, og sælgeren fik et 
femårigt pantebrev på 4.000 kr., og vo
res udbetaling klaredes ved min op
sparing og nogen hjælp fra min sviger
far. Min kone havde også opsparing og 
betalte de møbler, vi fik i starten.

Bygningerne var ældre, nogle af dem 
nok helt fra 1880, hvor lodden var ud
skilt fra den nordlige nabo som 1/3 af 
denne gård.
Stuehuset var med cementtegl og mu
ret op af store kridtblokke, der er 
overkalkede. Det var temmelig stort 
15,4 x 7,6 m.
Stalde og lo var af bindingsværk med 
mursten nogle steder ubrændte. Alt 
kalket og med stråtage, dog pande
plader på et smalt halvtagshus op 
mod den søndre længe. Et selvstæn
digt svinehus havde oprindeligt været 
møddingshus, men engang først i dette 

århundrede fandt man på at grave og 
støbe ny grund svarende til husets 
mål og flyttede huset. Svinestierne 
var uden rensegang. Da jeg kom, lå 
den åbne mødding med støbt bund 70- 
80 cm underjordniveau mellem kostald 
og svinehus lige op i dette. I kostalden 
var mange meget smalle båse, men 
bag liggeplads grebning og fortov i et 
med rendestenen et 10 cm. bredt 
bræt. Hestene stod i den søndre længe. 
Her var hele 4 båse. Lergulv på loen.

Ved vores overtagelse af ejendommen 
bestod besætningen af 2 halvgamle 
heste, 4 køer og 1 stor kalv, 1 so og 
nogle få grise og så en halv snes høns, 
som vi spiste i løbet af vinteren.
Af redskaber var her plov, almindelige 
harver til hestebrug og en god cam- 
bridgetromle. El var indlagt, der var 
lys og kraft, og på loen stod et lille 12" 
tærskeværk uden andre tossestreger, 
men en tålelig god halmpresser, end
videre en sækkeløfter, som jeg har 
endnu og har været meget glad for.

Af sidste års høst stod der en ganske 
lille stak rug. Den hjalp far mig ret 
hurtigt med at få flyttet ind på loftet 
på magasin. Der var kun ganske lidt 
korn, men jeg hentede da en sæk ma
let kom på møllen. Så solgte vi grisene 
som polte 50 kg. Det tog slagteriet 
dengang. Vi beholdt kun en gris, som 
blev slagtet i februar 1942. Så havde vi 
da mad. Soen fik jeg, efter at jeg var 
kommet. Den farede i den strengeste 
kulde i februar 1942 og fik nogle få 
grise, som døde af kulde.
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Da vi fik tærsket den smule rug, der 
var, og vejet korn af til såsæd, var der 
kun lidt til hesten. Så der gik faktisk 
et år, før vi kom rigtig i gang. Vi havde 
kun lidt mælkepenge. Der var rigelig 
med roer, men allerede i februar var 
jeg i Strøby-Egede at købe et læs byg
halm efter vægt. Det kostede 130 kr. og 
sidst i april hentede jeg et læs raj
græshalm på en gård ved Strøby. Det 
blev til 200 kr. pr. bundt. (-)

Her var brønd, men kun pumpe ved 
denne. Vinteren var kold og lang. 
Kulderekorden for mange år blev sat 
sidst i februar 42 med 31 gr. frost, og 
foråret kom sent. Jeg såede det første 
stykke korn sidste søndag i april. Føl
ger af den lange vinter blev der også. 
Inden jeg overtog ejendommen, var 
der sået ca. 2 td. Id. med hvede i bag
marken ved åen. Den bortfrøs, og det 
unge græsudlæg kaldet var også gået 
med, så det var næsten hele arealet, 
der skulle tilsås, men det blev det da 
efterhånden. Jeg havde sidst på vinte
ren fundet en brugt såmaskine og 
købt den til en rimelig pris 250 kr. I 
maj fik jeg hos smeden i Holtug en 
brugt dobbelt radrenser til 157 kr.

Fodring af køer om sommeren så ud 
til at blive et problem på grund af 
bortfrosset græs. Jeg solgte en ko til. 
Min far tog en ko på foder fra i maj til 
august, hvor den skulle kælve, og vi 
sendte kvien på Saltholm, så vi slap 
også her igennem. Regnskabsbogen 
fra 1942 viser, at vi solgte mælk for 
2.258 kr., mark- og haveprodukter, 

mest korn for 1.000 kr. og æg for 240 
kr.

Vi havde inden julen 1941 fået fat i 
14-16 hønniker. De omtalte polte til 
slagteri havde givet 292 kr. Soen, som 
overlevede kulden, men hvor jeg in
gen grise fik, kunne give 190 kr. sidst i 
april. Af slagtesvin kun leveret i no
vember 42 til en pris af 262 kr. Jeg 
havde købt to torvegrise af min far 
ved skt. hansdags tid for 80 kr., og da 
han kom med dem, havde han to sæk
ke malet korn med, som han gav Jo
hanne i fødselsdagsgave. Den ene 
kom som nævnt på slagteriet, den an
den kom i sulekarret før jul. Alt i alt 
viser mine bøger, at kalenderåret 
1942 gav et driftsunderskud på 1.786 
kr., men vi overlevede altså. (-)

Forbruget af kunstgødning var af
hængig af ejendommens tidligere for
brug, der var en slags rationering. (-) 
Besætningen voksede kun langsomt, 
2-3 søer, 3 køer, i 1945 5 køer og i 
1946 6 køer, ca. 30 høns. (-) I vinteren 
1943-45 fik vi drænet hele marken og i 
efteråret 1943 gravet de første 2 små 2 
m. siloer ned og ensilerede så roetop- 
pen med A.I.V. syre, senere med me
lasse, og da det blev almindeligt at 
knuse roetoppen, brugte vi ingen til
sætningsstoffer heller ikke ved græs- 
ensilering. (-) I 1946 stiftedes en kar- 
toffelkogerforening, og jeg gik med 
med 1/2 td. Id. (-) Vi brugte de nedsyl- 
tede kartofler som supplering af foder 
til svinene. (-) I 1947 anskaffede vi el
hegn og begyndte på løsdrift.
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En forsømt ejendom i Himmerland, 
1942-1984.
Aage Pedersen er født i 1914 på en he
deejendom nord for Hobro. Da han var 
10-12 år gammel, kom han ud at ar
bejde hos naboer, og i 1930’erne havde 
han forskellige pladser på gårde på 
Hobroegnen. I 1942 købte han en for
sømt ejendom i Doense, som han solgte 
som et veludbygget landbrug i 1982.

Det var, mens Johannes Pedersen-Da
lum var forstander på Dalum Land
brugsskole 1937/38, at jeg havde mit 
ophold der. Det var det eneste skole
ophold, jeg opnåede ud over de 7 år i 
børneskolen, og det blev en oplevelse 
for livet, som det vist hedder. Jeg suge
de alt det, jeg kunne. Dog tror jeg nok 
at kunne se, at de, som havde været 
på efterskole eller højskole, havde 
nemmere ved at klare sig. Men det 
havde der slet ikke været råd til, og 
jeg brugte alle mine sparepenge, som 
var lige så meget som bruttolønnen til 
en forkarl et helt år, og det var kun til 
skolepenge. Jeg var endda berettiget 
til tilskud, som også gik med. (-) Det er 
ikke sikkert, at jeg kan beskrive, hvor 
meget det skoleophold betød for mig, 
men det var en start, så jeg i min tid 
som landmand kunne optage den nye 
viden, som strømmede ind i de knap 
43 år, jeg var selvstændig. (-)

Jeg blev forlovet, og vi ville gerne giftes 
og kikkede først på bestyrerplads. 
Men når der var 80 ansøgere, og et 

andet sted var løntilbudet uacceptablet, 
så vi også på ejendom. Efterhånden 
som vi blev klar over, hvor lidt hjælp og 
lån, vi kunne regne med at få, gik det 
sådan, at vi overtog en helt nedkørt 
ejendom på 19 td. Id. Besætning: en 
ko, gold. En gris, halvdelen skulle gå til 
sælgeren. En hest, den anden var død 
af sult, og den levende viste sig at 
være så afkræftet, at den ikke kunne 
rejse sig. Naboerne hjalp med at få 
den op om morgenen. Jeg begyndte 
den 10. april 1942. Der var intet 
stråfoder til dyrene. Der var ca. 2 tdr. 
korn på stuehusloftet, som skulle 
være det lovbefalede sædekorn. Og så 
en bundfrossen kartoffelkule og en 
ditto kålrabi. Der var forresten 14 
høns, som var inficeret med tuberkulo
se. Det var næsten et tilbagetog til 
middelalderen. Husene var faldefær
dige. Taget utæt, og derfor var bjæl
kerne rådne. Det fritstående stuehus 
var kun 20 år gammelt og brugeligt, 
men kakkelovn, komfur og gruekedel 
var næsten ubrugelige. Pris: 16.000 
kr., som for det meste var overtagelse 
af kreditforeningsgæld.

Ved hjælp af en billig hest, som viste 
sig at være "hvinsk", kom jeg i gang 
med at køre mælk til Vebbestrup An
delsmejeri. Den afkræftede hest kom 
til kræfter, men sådanne heste, der 
skal af sted 365 dage om året, bliver 
langsomme at køre med. (-)
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Vi blev gift den 3. maj 1942 og med de 
allernødvendigste møbler, købt brugt, 
og det til husholdning, som Gudrun 
havde samlet sammen og anskaffet, 
startede vi. (-)

I fællesskab kunne vi arbejde på at 
forbedre vor arbejdsplads og øvrige 
vilkår. (-) Det viste sig at være en 
langvarig proces.(-) Med den minimale 
produktion, som denne specielle ejen
dom kunne yde, var det meget små 
forbedringer, det kunne blive til hvert 
år. Det specielle var, at den tidligere 
ejer gennem 15 år ikke havde brugt 
nogen form for kunstgødning, og med 
den "økologiske" driftsform var mar
ken udpint for al gødningskraft. Hans 
dyr var døde af sult. Jordprøver viste 
fosforsyretal på 1 og det samme i kali
tal. (-) Det første år lå der et par læs 
staldgødning, som jeg kørte ud til ro
erne, et tyndt lag, og i de 10 rækker 
blev roerne så store som en kaffekop. 
Der var sået videre i resten af mar
ken, og der blev de største kålroer så 
store som et julelys. Der var heller in
gen kunstgødningsration, for denne 
var betinget af tidligere indkøb. Sene
re under krigen kunne der søges om 
gødningsration. Selv om jeg forsøgte 
og kun fik en brøkdel af det, der var 
søgt om, hjalp det ikke meget.

Eftersom der ikke var nogen vandfor
syning bortset fra vandhullet i mar
ken, som vi kunne bruge til dyrene, 
fik vi snakket med brøndgraveren. 
Han var det første menneske, som 
troede, vi kunne betale vore regninger 

og give os kredit. (-) Nu havde vi vand 
30 meter nede, men ingen trækkraft til 
at få det op. Der var ikke elforsyning 
og ingen mulighed på grund af mangel 
på alle materialer i krigens tid. Gud
runs far havde nogle gamle vandrør, 
som var gravet ned i hans mark. De 
blev gravet op, og vi fik dem til at 
lave håndpumpe af. (-)

Jorden på ejendommen var som om
talt fuldstændig udpint for nærings
stoffer og var med stejle bakker og 
sumpede huller i det lave. Der må jo 
have været fremgang, for jeg fik da 
drænet vandhullerne og opdyrket 
marken, og også andre har kunnet se 
det. Jeg tror nok, det var i 1952, vi 
blev tildelt Foreningen af Jydske 
Landboforeningers sølvmedalje for 
landboflid. (-)

Produktionen skulle nødvendigvis bli
ve større. Nu kom pristallet, og det 
nødvendiggjorde en udvidelse og en 
dygtiggørelse. Både min kone og jeg 
studerede alt, hvad vi kunne af fag
ligt stof, og de 14 høns, som var der, da 
vi kom, viste sig at være indkomsten, 
for koen gav ingen mælk, og mælketu
rens løn gik til hestefoder og heste
sko. En kurv æg med i Brugsen og så 
hjem med pengene. Vi måtte have et 
par skrukhøns lagt. Det kunne da 
bruges til at lære noget af. (-) I den 
mørke tid blev petroleumslampen 
hængt ud til hønsene, når vi var fær
dige med at bruge den i stalden. Så til 
jul var det kun Aage og Gudrun, der 
leverede æg til Brugsen. (-)
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De første år blev tærskeværket truk
ket af en hestegang. Det blev lagt til 
rette, for når hestene gik der i en 
time, kunne de ikke holde til mere. 
Der var halmryster, men rensningen 
af kornet foregik med en håndtruk- 
ken rensemaskine. I kostalden var 
der plads til 3 køer og 3-4 kalve samt 
to svinestier. De første år var der 
ikke avl på marken til mere end det 
samt de to heste.

Med de dårlige bygninger og for lidt 
plads til en større animalsk produktion 
avlede vi kontrollerede læggekartofler 
til eksport til Venezuela. (-) Kartoflerne 
fyldte vi i sække og syede for dem 
med to nydelige ører. En nat havde vi 
100 sække færdige i laden klar til 
eksport. De blev våde allesammen i 

løbet af natten under et voldsomt 
regnvejr. Da blev vi klar over, at der 
skulle bygges nyt.
I 1948 blev den første stald bygget. 
For at den ikke skulle blive for dyr, 
blev den lavet 12 meter bred og 14 
meter lang. I stalden var der tre ræk
ker dyr: 8 køer i en række, kvier og 
malkerum i midten og svinestier og 
heste i den sidste række. Og laden 
ovenpå, og terrænet var sådan, at der 
kunne køres ind med hestene i laden 
både med korn og roer, som så kunne 
hældes ned i roerummet og stalden 
gennem lemme i ladegulvet.

I mangel af bedre kunne køer bruges til træk
kraft, men det var dog et ret sjældent syn i 
1920’erne.
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Stuehuset var bygget i 1923 og var 
ca. 60 kvadratmeter med hulmur og 
tag af cementsten. Bræddegulvene i 
stuen og sovekammeret var rådne 
langs ydermurene. I den anden stue 
var brædderne helt væk og gulvet af 
cement. Der var kælder under køkke
net, og her kom vandet ind, når det 
regnede meget. Når der blev fyret i 
kakkelovnen, kom røgen ud i stuen. 
Komfuret havde opbrændte ringe, 
som faldt ned i ilden. Gruekedlen 
kunne kun bruges, når vinden var i 
vest, da røgkanalen var ført under 
køkkengulvet for at finde skorstenen. 
Det vi savnede mest, et badeværelse, 
lavede jeg bag loftstrappen, hvor der 
var et mindre rum oprindeligt brugt 
til brænde. (-) 1949 var det muligt at få 
indlagt elforsyning for de fleste mate
rialers vedkommende. Vandtætte 
kontakter og elmotor måtte vi vente 
på. Der gik dog et par år, før vi fik au
tomatisk elvandpumpe og trykbehol
der. Ved samme tid fik vi de dårlige 
støbegodsovne skiftet ud med central
varme og rigtigt baderum. Det var i 
1953. Nu var det en rimelig beboelse 
for os og vore to børn.

Da jeg begyndte den 10. april 1942, 
var der en ko, der var gold. I bryllups
gave fik vi af min svigerfar en rød 
malkeko, som også kom til at give me
gen mælk og fik kviekalve. Der var 
det kedelige ved den, at den en gang 
imellem umotiveret sparkede os væk, 
mens vi sad og malkede. Men det var 
en god malkeko, og vi havde ikke råd 
til at skifte den. (-) Men en ko er for 

lidt, og jeg kikkede på kæl vekvier. En 
rød kvie kostede 1.000 kr., mens en 
sortbroget kunne købes for 700 kr. Det 
blev sortbroget, og det fortsatte med 
små skridt efterhånden, som der kom 
penge til udvidelse og eget tillæg. (-)

Besætningen blev stadig udvidet, så 
der var ca. 30 køer omkring 1970. (-) 
Mens den gamle stald fungerede, købte 
vi kim 2-3 torvegrise å ca. 30 kg og fe
dede dem op for at have en slagtegris. (-)

Der var 14 høns, da vi købte, og da de 
blev passet rigtigt, var det et godt aktiv. 
(-) Vi kom op på et hønsehold på ca. 
100, mens de gik i det stråtækte og 
med petroleumslygten. (-) I 1953 byg
gede vi et større hus til æglæggerne, 
delt på midten så der i hver halvdel 
kunne være 280 æglæggende høns, 
indsat skiftevis hvert andet år. (-) Da vi 
gerne ville have en fast medhjælp, 
byggede vi i 1966 et hus 10x32 m be
regnet til 1500 æglæggere. Vi var så 
sikre på, at især Gudrun kunne klare 
at få det til at give den ekstra indtægt, 
så vi kunne betale løn til en karl. (-) 
Det var ægproduktionen, der skulle 
give os lønnen for vort arbejde. (-)

Da jeg købte gården, var marken delt 
op i mange forskellige stykker, dels 
var der en gammel hulning, som delte 
alle stykker op i trekanter. (-) Det var 
nu meningen at dele marken i 8 mar
ker: 3 græs, 1 korn, 1 roer, 1 kartofler, 
1 korn med udlæg. (-) Så foruden at 
jeg i 4 år kørte mælk hver dag, som 
var en 4-timers tur, så blev der gra
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vet grøfter og jævnet hulvej om vinte
ren. (-) Om ved 1960 holdt vi op med at 
dyrke kartofler. Ved den tid havde vi 
fået marken i normal gødningskraft, 
så vi kunne avle sukkerroer. De sidste 
år med kartoflerne havde alligevel 
været til foderbrug i kogt form. (-) 
Foruden det tilkøbte 12 td. Id. jord fra 
1962 og 10 td. Id. i forpagtning belig
gende syd for ejendommens jord fik 
jeg en hel mark på 30 td. Id. i forpagt
ning i 1969. (-) Vor animalske produk
tion var blevet så stor, at der var en 
stor mængde naturgødning. Stalden 
med kreaturer blev stadig udvidet, og 
fra 1971 var vort fjerkræhold på 
8.000 æglæggere og to gange 4.000 
hønniker. Det vil sige 1.000 kg foder pr. 
dag, og det meste foder til fjerkræet 
blev indkøbt. Derfor den store mængde 
naturgødning, som der var god brug 
for på den tilforpagtede jord. Nu blev 
der mere hjemmeavlet korn, og der 
blev installeret en automatisk foder
blander, så vi kunne lave de 8 tdr. fo
der til æglæggerne, som var det dagli
ge forbrug til dem. (-)

Det havde lige fra starten, da vi blev 

selvstændige været vor plan, at vi 
skulle have løn for vort arbejde ligesom 
andre mennesker i Danmark. Men 
det varede mange år. Selv om vi for
øgede vor produktion den ene gang ef
ter den anden, så var omkostningsni
veauet løbet foran på grund af pristal 
og prisstigning. Det lykkedes dog til 
sidst, men først skulle ejendommen 
have de nødvendige forbedringer og 
investeringer. (-)

Det viste sig, at vi ikke kun havde 
købt et landbrug, vi havde også købt 
det omdømme, som hørte dette sted 
til. Vi kunne mærke, at ingen på egnen 
troede, nogen kunne eksistere på "den 
dårligste ejendom på egnen". En sik
kert væsentlig årsag til, at det lykkedes 
at skabe en bedrift ud af det, vi be
gyndte med, var nok den manglende 
tillid fra vore nærmeste, som min 
kone og jeg måtte leve med. Det bevir
kede, at vi blev så trodsige, at vi måtte 
sætte alle kræfter ind på at vinde an
dres tillid og respekt i resultater. Vore 
iboende evner viste sig at supplere 
hinanden helt ud i detaljer, og det var 
vi begge indstillet på at udnytte.

Fra et husmandshjem i Vestjylland til et 
statshusmandsbrug i Sønderjylland.
Gunnar Groth er født i 1921. Hans fo
rældre drev et husmandsbrug i Asp 
ved Holstebro. Efter at have tjent flere 
steder på Holstebroegnen, fik Gunnar 
Groth i 1942 plads som forkarl på en

stor gård på Løgumklosteregnen, hvor 
der var en stort kreaturhold og opdræt 
af stude. I 1944 blev han gift, og i 
1951 fik han et statshusmandsbrug i 
Stenderupgårde ved Toftlund.
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Jeg var nu blevet 12 år, og kom ud at 
tjene for første gang fra maj til no
vember. (-) Det var to km. hjemmefra, 
og jeg fik for seks måneder 75 kr., 
men året efter i samme plads var jeg 
steget til 135 kr. Mit arbejde var køer- 
ne og kalvene. Ungdyrene havde vi 
fenne til; de øvrige stod tøjrede. 
Kalvene skulle jo vandes. Der havde 
jeg en trillebør med jernhjul, som jeg 
kunne have to mejerispande på, en 
med mælk og en med vand, og så fik 
de deres tildeling en gang daglig, og 
de blev flyttet 3 gange daglig. Vi havde 
gerne 15 køer, som skulle trækkes ud 
på marken og hjem og malkes om 
middagen og ud igen. Om natten blev 
de på stald. (-) Foruden at passe køer 
og kalve, deltog jeg også i det øvrige 
markarbejde i roer og hø og høst. (-) 
Indimellem skulle jeg to gange pr. 
halve dag flytte køer, når de andre fik 
et hvil. Det var lange dage, vi begynd

te kl. 6 morgen, ingen middagssøvn, 
og efter spisetid om aftenen skulle vi 
malke. Jeg havde 4 køer tre gange 
daglig. Man tænkte ikke så meget 
over det dengang; men det var da en 
hård arbejdsdag for en 12-13 års 
knægt. (-)

I 1935 blev jeg konfirmeret og skulle 
så ud at tjene hele året og fik plads 
på en mindre gård cirka 5 km. hjem
mefra til en løn på 350 kr for et helt år. 
(-) Der var en helt ung pige også. Vi 
havde 12 køer, som manden pigen og 
mig hjalp hinanden med at malke. 
Alle dyrene stod tøjret, men der havde 
vi en vandvogn og så en ældre køre
hest for den, når ungdyrene skulle 
vandes.

Køerne trækkes ud på marken.
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1936 rejste jeg til Asp til en lidt større 
ejendom. Vi havde tre arbejdsheste. (-) 
Det var min første plads, jeg kom til at 
så kunstgødning. Man fik en sæk gød
ning på nakken, og så var det bare at 
vandre derudad og så helst få kunst
gødning strøet nogenlunde jævnt med 
hånden. Det var tungt at gå i pløjejor
den, græsmarken var lidt lettere. Det 
var ellers en god plads. Jeg blev der i 
to år. Gården blev drevet traditionelt, 
dog havde vi alle dyrene i løsdrift om 
sommeren i pigtrådshegn. Arbejds
mæssigt var det jo en lettelse. (-) Der 
havde vi også en 12-13 køer, og man
den og konen og mig hjalp hinanden 
med at malke, og vi var fælles om alt 
andet arbejde også.

1938 fik jeg plads i Borbjerg. Manden 
var 28 år og den med det mest moder
ne landbrug, jeg havde prøvet. Der 
havde vi også dyrene gående i pig
trådshegn om sommeren, men stadig
væk stald uden fodergang. (-) Det var 
min sidste plads, hvor vi malkede tre 
gange daglig. (-)

1939 flyttede jeg til en nabo i Bor
bjerg. Det var min første plads, hvor 
der var malkemaskine. Ikke fordi 
jeg havde meget med stalden at 
gøre, for gården var lidt større, og vi 
var to karle, og da jeg var forkarl 
var mit domæne hestestalden, og vi 
havde nogle fine heste. (-) Der blev 
gjort meget ud af hestene. De blev 
striglet to gange daglig hele vinte
ren og fodret med hakkelse, skåret 
af primahavre.

Jeg havde nu prøvet at have pladser, 
hvor man blev behandlet som familie
medlem, blev budt med, når der var 
gæster og indbudt til en nabo sam
men med ejerne, men jeg har også 
prøvet, at når vi havde spist til aften, 
så de hellere vores hæl end tå, og et 
godt opholdsrum havde vi heller ikke. 
Vores kammer lå i et hjørne af stal
den, opslået af brædder, og vi kunne 
ligge i sengen og høre hestene, og når 
foderet var væk på loftet, så var dynen 
stivfrossen, hvor vi åndede på den. (-)

November 1940 fik jeg plads i Asp en 
km. hjemmefra. Gården var ejet af en 
direktør, så der blev ikke set så me
get på økonomi. Alt skulle bare laves 
tip top i orden. Jeg var lejet som alt
muligmand, i daglig tale kaldet 
"knokkelkarl". Det var det grove ar
bejde at læsse møg og begrave roe- 
stakkene med jord og fodermester ved 
siden af. Vi havde 20 køer, som besty
reren og andenkarlen og mig malkede 
med håndkraft. Det var en god plads 
med rigelig med folk til at udføre ar
bejdet. Der var bestyrerparret, ung 
pige, og så var vi tre fuldvoksne karle. 
Det var min første plads, hvor vi havde 
en såkaldt tørvasker til roer. (-) Det 
var min første plads med fodergang. 
Det var jo en stor lettelse i det daglige 
arbejde.

Jeg var jo nu blevet 20 år og havde 
begyndt at tænke på, om man skulle 
være selvstændig landmand, så skulle 
man lære lidt mere, og jeg fik plads i 
Naur ved yngre folk på en sandjords-
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Der høstes raps.

gård. Vi havde fem arbejdsheste, 16 
køer og ca. 30 ungkreaturer, og da var 
det blevet nemmere med hegn, da 
havde vi fået de første elhegn. Det var 
batterihegn, som ikke var så effektive 
som de hegn, vi får i dag, men trods alt 
en stor lettelse ved at lave indheg
ning. Jeg var forkarl, så havde vi en 
ung andenkarl og en pige, der hjalp 
både ude og inde. Det var en frisk 
mand, som søgte at gøre os interesse
rede i driften, og han var heller ikke 
bange for at tage os med på råd. Det 
var jo ikke alle steder, det var ønsket, 
at man blandede sig i dispositionen. 
(-)

November 1942 skete der en skelsæt
tende ting i min tilværelse. (-) Jeg rej
ste fra Holstebroegnen og omtrent så 
langt syd på, jeg kunne komme. Det 
blev på Løgumklosteregnen på en 
gård på 233 ha. (-) Det var jo en kolos
sal omvæltning. Der blev jo talt søn
derjysk, et sprog, jeg ikke forstod 
mange ord af i starten, men med ti
den fik jeg det lært, og jeg bliver nok 
regnet for ægte sønderjyde i dag.

Det var en dejlig tid. Vi blev behandlet 
som selvstændige personer, men ar
bejde var der nok af. Dog blev der 
hørt efter vores mening, når bare vi 
havde en fornuftig forklaring. En af 
de første ting, jeg ankede over, var 
inddelingen af markerne. Der var 
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skæve og krumme skel mellem alle 
stykkerne. Det kunne min husbond 
godt se det fornuftige i, så vi fjernede 
de hegn, der var, og så opmålte vi ag
rene. På den måde fik vi mange, fine 
regelmæssige stykker ud af det, og 
senere kom det flyvende koprs og 
plantede tjørn imellem hver enkelt 
mark.

Personbesætningen på gården bestod 
af ejeren, hans hustru og på daværen
de tidspunkt to børn, senere kom der 
to børn mere. Så var der to piger, en fo
dermester og tre karle og i travle perio
der en fast daglejer. Manden arbejdede 
selv en del med i marken, han og an
denkarlen læssede altid møddingen, 
når vi kørte den ud. (-)

Driftsformen var noget andet, end jeg 
havde været vant til på min hjemegn. 
Her var store engarealer, vi dengang 
ikke pløjede, som lå i vedvarende 
græs delvis til afgræsning, og vi bjer
gede meget hø. Vi havde jo en stor be
sætning, om vinteren 120 kreaturer 
og om sommeren en del mere, der 
blev indkøbt til opfedning på de gode 
engarealer, og i forsommeren blev der 
regnet med 4 stk. store kreaturer pr. 
ha., når så høet var væk, skulle de 
store stude, der skulle være slagte- 
færdige, have 1 ha. pr. to dyr.

Højmarken, som lå nærmere ved byg
ningerne, blev drevet med græs i to 
år, en gang havre, en gang rug og så 
roer eller kartofler. Vi havde 10 ha. 
med roer og 5 ha. med kartofler. (-)

Vore heste var store, stærke jyske heste, 
en enkelt følhoppe og en kørehest. (-) 
Opfedning af kreaturer var et kapitel 
for sig. Vi købte nogle i foråret, og en del 
havde vi også selv, og så blev de fordelt 
på de forskellige marker og aldrig hun
dyr og handyr i samme fenne. Det gav 
for megen uro. Når vi så kom sidst i 
juli, skulle udsætterkøerne væk, au
gustkvierne, som ikke skulle bruges til 
avl, og når vi kom sidst i september, 
pillede vi de allerdårligste stude fra. 
De allerbedste stude gik som regel til 
første november; der var gerne om
kring 15 stk. Ialt blev der opfedet om
kring 70-80 stk. hver sommer. (-)

November 1943 blev mit lykkeår. Vi 
fik en ny tjenestepige, Mette Kjestine 
Marie Petersen kaldet Kirsten. (-) Vi 
blev forlovede 1. juli 1944. (-) 2. no
vember samme år blev vi viet i 
Løgumkloster kirke, og vi havde jo i 
løbet af året fået en del samlet sam
men til vores fælles hjem. (-) Efter 
brylluppet tog vi plads som foderme
sterpar på en gård i Hynding ved 
Ravsted. Der var 28 køer, som vi skul
le malke med håndkraft, da malke
maskinen blev trukket af en benzin
motor, men der var ingen benzin at 
få. (-)

I foråret 1947 forpagtede vi en lille 
ejendom ved Løgumkloster tilhørende 
sparekassen. (-) Vi købte to toårige 
slesvigere, og vi havde fået 3 køer og 
lidt svin. Det passede Kirsten så, og jeg 
tog alt forefaldnede arbejde i mosen om 
sommeren. Arbejde havde jeg altid. (-) 
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I 1950 fik vi en lille pige mere, så nu 
havde vi tre piger, så vi var en hel fa
milie og besluttede så at søge jord til et 
statshusmandsbrug ved Statens Jord
lovsudvalg, og vi fik tildelt 12,28 ha. 
her i Stenderupgårde ved Toftlund. 
Jorden så godt nok lidt trøstesløs ud 
der i februar, da vi fik det tildelt. Van
det silede ned over marken, men vi 
slog til og har aldrig fortrudt det.
Vi skulle jo nu have fat i håndværkere. 
(-) De kunne ikke begynde før til 1. 
september. (-) Dyrene kom ind 4. no
vember, og vi flyttede ind den 23. de
cember, og alt var lavet godt og solidt. 
1 1950, året før vi flyttede herop, solgte 
vi den ene af de slesvigske heste til en 
polsk opkøbskommission, og så købte 
jeg en lille frederiksborger hoppe på 
to år og fik jo ikke så lidt i bytte, og 
hun var et dejligt dyr at arbejde med, 
og på arbejde kom de, da vi flyttede 
hertil. Staten havde ejet en skov, der 
ligger 100 m. fra, hvor vi ville bygge, 
og staten havde solgt skoven, men be
holdt retten til det, der lå fældet 
rundt i skoven. Det var beregnet til 
de tre statshusmandsbrug, som skulle 
bygges her. Vi kunne købe det træ, og 
der var omtrent tømmer nok til vores 
ejendom. Jeg slæbte det så hjem med 
hestene oppe fra skoven. (-) Når jeg 
så havde slæbt en stak stammer 
hjem, barkede jeg dem af med en spa
de, og så kom der en tømrersvend fra 
Toftlund og huggede tømmeret til på 
gammeldags maner, for mester mente 
ikke, det kunne betale sig at køre det 
på savværket. (-)
Et stykke tid, før mureren skulle be

gynde på byggeriet, kom han herud 
en dag, for der manglede 14.000 kr. 
fra byggelånet til overslaget, og han 
var nødt til at have lidt garanti for 
det beløb, da han ingen rettighed hav
de i et statshusmandsbrug bagefter. 
Da kontaktede jeg min gamle hus
bond ved Løgumkloster; men det var 
ikke noget problem, dem kautionerede 
han for. (-)

Så var rammerne lagt for vores fremti
dige landmandsliv, og vi bor idyllisk. 
(-) Arbejdet på et husmandsbrug ad
skiller sig jo ikke meget fra større 
brug i mine unge dage. Der var det fa
ste staldarbejde om morgenen. På 
større brug havde karlene intet med 
kostalden at gøre. Da skulle hestene 
fodres, strigles og vandes, som regel 
ved et stort vandtrug. (-) Det var for
karlens arbejde at sørge for, at samtlige 
seler var i orden og rigtig opspændt på 
de enkelte heste. Desuden skulle en 
forkarl kunne så og pløje snorlige og 
indstille en plov, så der ikke var en 
grøn tot at se, når man var færdig 
med at pløje en græsmark. Det er jo 
altsammen ting, som man også gerne 
skulle kunne, når man er selvstændig.

Var det frostvejr, så puslede vi en ek
stra gang om dyrene, og vi skulle jo 
tærske med vores eget lille Dronning
borg tærskeværk med presser en dag 
ugentlig, og roer skulle køres ind, det 
tog også en hel dag om ugen, og var 
jorden optøet, så tømte vi møddingen 
en gang om måneden. Det blev jo læs
set med håndkraft, og vi havde jo
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Høet rives sammen og sættes i stak.

straks købt gummivogn, så staldgød
ningen spredte vi direkte fra vognen, 
og når vi havde et par meter på hver 
side, kunne vi jo pløje gødningen ned 
for at mindske tabet. Det var jo rart, 
når vi kom til foråret, hvis gødningen 
var udkørt. At harve og så tog jo ikke 
lang tid; men vi havde jo selvfølgelig 
også det daglige staldarbejde ved si
den af. Det tog jo et par timer morgen 
og aften. Når roerne så var sået, skul
le vi jo gerne snart til at rense i dem, 
for der var jo ingen kemiske midler til 
at holde dem rene med, så det var 
med radrenser og roehakke, så der 
var meget håndarbejdede dengang. 
Midten af juni skulle vi gerne være 
færdige med roerne første gang, for så 

kom høet. Vi havde en Mac Cormick 
græsslåmaskine, og høet vendte vi 
gerne en gang med en håndrive, og så 
kunne vi rive det sammen med en 
hest og sætte det på høryttere, og så 
skulle det gerne stå i 14 dage, og så 
lånte jeg naboens traktor med lift og 
kunne køre stakken hjem i laden.
Når vi så var færdig med høet, skulle 
roerne hakkes anden gang og renses et 
par gange. Så var det høst. Vi var tre 
husmænd, der havde købt selvbinder 
fælles, og så kunne vi låne en hest 
hos hinanden, for der skulle jo tre for 
selvbinderen. Negene blev så skokket, 
altid et par i midten og et par fra 
hver side. Byggen behøvede ikke stå 
ret længe i skok, men havren skulle 
helst stå 14 dage. En del af kornet 
tærskede vi direkte ind. Kirsten ville 
gerne putte i tærskeværket, og et af 
børnene smed negene ned til hende, 
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og jeg passede halm og korn. Når det 
var overstået, skulle stubjorden bear
bejdes. Det var jo den eneste måde, vi 
kunne rense jorden for ukrudt. Når 
det blev midten af oktober, skulle vi i 
roerne. Først stak vi toppen af med et 
rapjern, så læssede vi det på vognen 
med håndkraft og kørte det hjem. Sel
ve toppen kørte gennem en silofylder, 
der knuste den og smed den op i siloen. 
Så blev roerne slæbt afjorden med en 
roeslæde. De skulle så læsses med 
fork og køres hjem og læsses af med 
roegreb. Om formiddagen hjalp Kir
sten, men når børnene kom fra skole, 
blev Kirsten fri. Når så roerne var 
samlet, var der jo noget dejligt arbejde 
tilbage at efterårspløje. Vi skulle jo 
gerne være færdige til jul. (-)

Arbejdsgangen var jo ikke meget an
derledes på de store brug; der var blot 
flere om arbejdet, og så kom mekani
seringen, og den slog først igennem 
på de store brug, og der var nok man
ge, der sagde dengang, at nu blev de 
mindre brug skubbet ud, for det kunne 
da ikke gå an at købe traktor på de 
små ejendomme; men de fleste har da 
to traktorer i dag, og ved at sætte 
hestene ud og købe traktor blev der jo 
plads til et par køer eller tre mere.

Vi drev så i mange år traditionelt 
landbrug med toårs græs, en gang 
havre, så roer og derefter byg med ud
læg og et par ha. lav jord med vedva
rende græs, og i stalden var der plads 
til 8 køer, 8 kvier, 2 heste og 4 svine- 
søer plus roekammer.

I 1955 byggede vi en fløj til med plads 
til 20 fedesvin, 200 høns, en silo og 
lidt maskinhus. Samtidig fik vi vores 
første malkemaskine. Det var jo en 
lettelse, for selv om vi kun havde en 
maskine, kunne den malke lige så 
hurtigt, som da Kirsten og mig mal
kede begge to. (-) I starten arbejdede vi 
med RDM og havde også en helt god 
besætning. (-) For RDM blev der satset 
så hårdt på ydelsen, at det gik ud 
over eksteriøret, så vi købte et par 
SDM kvier og avlede os så til en ren 
sortbroget besætning, og hele avlsar
bejdet havde hele tiden været baseret 
på kunstig befrugtning. (-) 1960 kneb 
det med pladsen, så jeg gravede et 
stykke ud i laden og fik lagt spalter 
til 20 ungkreaturer (-) men i 1962, da 
vi solgte hestene, lavede vi om i stal
den. Nu fik vi plads til 16 køer, og 
samtidig fik vi rørmalkning. Det var jo 
en stor lettelse at være fri for at bære 
mælken ud. (-) I 1973 tog vi resten af 
laden med til stald og gravede ud bag 
køerne, så vi fik spalter over det hele. 
(-) Vi kunne nu ordne stalden med 
mellem 60 og 70 kreaturer på to gange 
1 1/2 time. Kirsten malkede, og jeg 
fodrede. Det gik godt i mange år. Vi 
havde gode indtægter af køerne og fe
dede samtidig alle tyrekalvene og 
købte også til tider nogle nyfødte tyre
kalve til videre fedning. Men omkring 
1980 blev Kirstens hjertesygdom 
værre, og i 1984-85 blev vi nødt til at 
sælge køerne.
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Foden under eget bord.
Fra husmand til gårdmand.
Søren Kr. Hansen er født i 1922 på en 
gård i Ildved ved Jelling. 11930 døde 
hans far, og moderen solgte derefter 
gården. Søren Kr. Hansen fik da op
hold hos en morbror, der også var 
gårdmand. Fra 1932 til 1950 havde 
han forskellige pladser, først som karl 
siden som fodermester. I 1950 købte 
han en ejendom på 9 1 / 2 td. Id.; men i 
1958, da han blev gift, købte han en 
gård.

Hen på sommeren 1950 ringede min 
morbror, som jeg havde været ved 
som dreng, at der nabo til ham var en 
ejendom til salg. Om ikke jeg kunne 
tænke mig at købe den? Den var på 9 
1/2 tdr. land, men ingen besætning. 
Rejste ud og så på den. Ejeren for
langte 17.000 kr. for den. Syntes prisen 
var for høj, så det blev ingen handel 
denne gang. Så hen i februar 1951 
købte jeg ejendommen for 13.200 kr. 
Underskrev skøde 19. februar, og 
mine terminer var 130 kr. pr. halve 
år. Min morbror tilbød at passe ejen
dommen frem til november, så jeg 
kunne beholde min plads og tjene til 
såsæd og gødning samt diverse udgif
ter. Der fulgte hverken avl eller be
sætning med. Min morbror forærede 
mig en kvie; den fik jeg lov at have på 
græs, der hvor jeg tjente. Fik i som
merens løb samlet flere ting sammen 
såsom seletøj, en vogn og flere for
skellige ting.

Hen omkring 1. oktober spurgte jeg 
manden, hvor jeg tjente, om jeg kunne 
købe en ko af ham. Det var der ingen
ting i vejen for, men den skulle koste 
markedsprisen. Så ville han til 
gengæld forære mig en kalv for de 
mange år, jeg havde været det. En 
smuk tanke, og for mig var den kær
kommen. Koen gav jeg 1300 kr. for, og 
meningen var, jeg skulle havde den 
med 1. november. En søndag efter
middag hen i oktober måned havde 
min husbond og hans kone været 
henne at besøge et par mennesker, og 
der havde de hørt, der var fare for 
mund- og klovsyge i nærheden. En 
besætning var under observation. 
Såfremt det var tilfældet, ville vi 
komme under afspærringsområde. Vi 
havde enkelte spredte tilfælde af syg
dommen i 1951. Man måtte ikke flytte 
klovbærende dyr, såfremt prøverne af 
den omtalte besætning var positive. 
Da min husbond kom hjem og fortalte 
dette, syntes han, jeg omgående den 
søndag skulle ringe til en vognmand og 
få ham til at flytte dyrene tidlig man
dag morgen, forinden en eventuel af
spærring skulle blive en realitet. Kl. 
7 om morgenen kørte vi så med krea
turerne samt de forskellige ting, jeg i 
sommerens løb havde samlet sam
men. Jeg tænkte ved mig selv, nu var 
jeg på vej mod det mål, jeg havde stilet 
efter gennem mange år.
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1. november flyttede jeg selv derud på 
min ejendom. Den første aften, jeg 
ankom, blev jeg inviteret hen til en 
nabo. Da jeg kom tilbage, havde koen 
kælvet. Den var endda nedkommet 
med en kviekalv. Det var en god start 
og grundlag for en god begyndelse at 
bygge videre på.
Få dage efter kunne jeg begynde at 
levere mælk til mejeriet - mellem 20- 
22 kg blev det til om dagen. I mælke
penge blev det til 120-130 kr. om 

måneden. Lånte min nabos heste til 
at efterårspløje med. Indtægterne var 
som bekendt små. Men næppe var 
pløjearbejdet forbi, før der kom en 
mand og spurgte, om jeg ikke kunne 
hjælpe ham, idet han stod uden med
hjælp. Daglønnen var 2 kr. i timen 
samt middagsmad og eftermiddags
kaffe. Der var arbejde nok at få, ved si
den af jeg passede ejendommen.
Hen på sommeren kælvede kvien, 
som min morbror havde givet mig. 
Havde nu 2 køer. Havde nu også fået 
mig anskaffet en griseso samt lidt fe- 
desvin, så flere penge gav det nu. Hen 
midt på sommeren kom en nabo og 
spurgte, om jeg kunne tænke mig en 

Mælkevognen er der, og den sidste spand 
mælk netop hældt på mælkejungen.



mælketur. Han sad i bestyrelsen for 
mejeriet og vidste, at den ville blive 
ledig pr. 1. oktober. Der var skriftlig 
licitation. Naboen sagde, jeg kunne 
byde turen ind til 10,50 om dagen. 
Havde nu så mange penge, jeg kunne 
købe en jysk hest. Turen kunne køres 
med en enspænderhest. Nu gjaldt det 
en vogn. Men her var mejeriet be
hjælpelig, idet man kunne låne pen
gene til en vogn. Købte en ny gummi
vogn til 1600 kr. Og hver gang, jeg fik 
kørepenge, trak mejeriet et afdrag på 
224 kr. pr. måned. Hver 14. dag skulle 
hesten skoes. Den helt store gevinst 
blev det såmænd ikke. Hesten havde 
jeg alligevel, og den kunne nu drive 
jorden samt køre mælketuren.

Dengang sagde man, at hvor der 
holdt en mælkevogn udenfor, sad der 
en fattig mand indenfor. Noget var 
der om det, men den skilling, det gav 
var man sikker på. Men fremad gik 
det trods alt. (-) Økonomisk gik det 
fremad. Havde nu fået 2-3 grisesøer 
stillet an. Kunne nu sælge smågrise.

Jorden til ejendommen var lav, så det 
blev ikke tørt om sommmren. Avlede 
nogle gode år, og græs var der nok af. 
Fik nyt stråtag på huset samt en ny 
skorstenspibe på samt nye vinduer. 
Ligeledes blev der bygget en vinkel til 
stalden, så der blev mere plads til svi
nene. (-)

Hen på foråret 1958 blev jeg forlovet, 
og lidt længere hen på foråret be
gyndte vi at tale om bryllup. Ejen

dommen, jeg havde, var som nævnt 
kim på 9 1/2 td. Id. Den var lille nok til 
to mennesker. En dag sagde mine svi
gerforældre, de godt ville hjælpe til, 
således vi kunne få et større land
brug. Vi begyndte nu at se på gårde. 
En dag kørte vi omkring en ejendoms
mægler. Tror vi så på en 10-12 stykker, 
men der var ingen, som vandt indpas. 
En tid efter kom ejendomsmægleren, 
for nu mente han at have fundet en 
gård, som passede os. Vi tog hen og så 
på den og fik den på hånden nogle 
dage, så Anna Marie, som havde 
plads i Århus, kunne komme ned og se 
den. Det endte med, at vi købte den. Vi 
gav 146.500 kr. for den. Gårdens 
størrelse er på 53 td. Id. Det er den 
stadig.

Ved overtagelsen var stald og lade 
kun 4 år gamle, idet de var opført efter 
en brand i 1954. Stuehuset var opført i 
1906. Ved overtagelsen var der 12 
køer, et tilsvarende antal kvier og kal
ve samt lidt svin. Dengang havde 
man en tommelfingerregel om, man 
måtte give 10.000 kr. pr. ko, som 
gården kunne føde. Havde selv 2 køer 
samt en kælvekvie, en hest og et føl 
samt et par grisesøer med. Så nu var 
der næsten 15 køer, så den omtalte 
tommelfingerregel passede næsten, 
idet der til gården hører 4-5 td. Id. 
med skov. Selve overtagelsen fandt 
sted 1.7.1958. Så var der brylluppet. 
Det fandt sted 4. august 1958 i Give 
kirke.
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Karl, kontrolassistent og landmand 
i Vestjylland.
Børge Hansen er født i 1919 i Ådum 
sogn. Hans forældre havde flere ejen
domme på Ølgodegnen; men i 1922 op
gav faderen landbruget. Børge Hansen 
kom ud at tjene som 12 årig. Han ud
dannede sig til kontrolassistent og købte 
i 1946 en gård på 25 ha. i Ådum.

Jeg kom ud at tjene den sommer, jeg 
blev 12 år. Det var et år senere end 
mine søskende, måske var det, fordi 
jeg var den yngste, så på det tids
punkt belastede børneflokken ikke 
økonomien så hårdt, for det var klart 
en økonomisk fordel, at man kunne 
tjene føden og lidt til tøj sådan en 
sommer, men selvfølgelig var det også 
af stor værdi at komme ud og lære at 
bestille noget.

Gården, jeg tjente på, lå knap 2 km. 
fra mit hjem. Det var kendte folk in
den for mine forældres omgangs
kreds, men ikke familie. Jeg var vel 
nærmest fæstet som "hjorddreng", 
men skulle deltage i alt forefaldende 
arbejde, så godt jeg nu kunde. Der 
var foruden mig en voksen karl og 
pige og en barnepige på min alder. 
Familien havde tre børn under 6 år. 
Gården var vel på 40-50 td. Id., og der 
var ca. 12 køer plus opdræt og 3 heste 
og nogle får og svin.

Arbejdsdagen var temmelig lang. Vi 
begyndte kl. halv seks om morgenen.

Der var så 1 1/2 times middagspause, 
det vil sige den ene time af middags
søvnen blev "solgt" på Dalgas Marked 
sidst i august. Gården lå tæt op ad 
jernbanen, så noget af tidsregningen 
gik efter togtiderne. Der kom et tog et 
kvarter over syv om aftenen, så måtte 
vi holde fyraften; men den var tit noget 
forsinket, så klokken blev let halv 
otte. Så skulle der jo malkes senere, 
men det deltog jeg ikke i, men så var 
der andet, der skulle laves. Så fik vi 
grød som regel surgrød inden senge
tid. Aftensmaden var kombineret med 
eftermiddagskaffen (eftermiddags- 
mellemad). Det fik vi kl. ca. fire-halv 
fem. Den skik brugtes på mange går
de, men kun i sommerhalvåret. Jeg 
var i den plads i to somre fra 1. maj til 
15. oktober. (-) Den første sommer, jeg 
var i den plads, blev kornet høstet 
med aflægger, det vil sige en slåma
skine, der var sat høsttøj på, så man 
kunne lægge kornet i neg. Det var 
manden, der kørte den, og så skulle vi 
tjenestefolk binde op. Det andet år, 
jeg var der, gik det lettere, da havde 
manden købt en selvbinder, og det var 
jo en stor sensation.

Den tredje sommer fik jeg plads på en 
lille ejendom på 11 td. Id. som "ene
karl". Der lærte jeg vel nok lidt mere 
karlearbejde såsom at køre med hes
tene og andet. (-) Jeg var også i den 
plads i to somre. Så var jeg fyldt 15
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Lille ejendom ved kirken i Dalby på Hinds
holm.

år og skulle have plads for et helt år. 
Jeg fik så plads som andenkarl på en 
gård ikke ret langt fra mit hjem. Det 
var en gård på ca. 60 td. Id. Der var 16 
køer og opdræt og ellers svin og får og 
tre heste, en alsidig driftsform, som 
der næsten var på alle gårde. Der var 
en voksen karl foruden mig, og så var 
der en datter hjemme som pige. Jeg 
fik 300 kr. i løn for dette år. Min hus
bond havde en søn, som dette år købte 
en gård syd for Tarm. Hos ham fik jeg 
plads året efter, og der var jeg i tre år. 
(-) Manden og konen var unge og ar

bejdsomme. Det var en meget dygtig 
mand både på kvægavls- og plante
avlsområdet. Han var en af de første 
på egnen, der begyndte med sortbroget 
hollandsk kvæg, det købte han mest i 
Sønderjyllland. Det første år, jeg var 
der, fik jeg 450 kr. i løn, det andet 700 
kr., det tredje 800 kr.

Der var gode og hjemlige forhold i alle 
de pladser, jeg har haft, og det, tror 
jeg, var sådan de fleste steder. Sådan 
et sted, hvor man var i 3 år, blev man 
jo næsten som et medlem af familien. 
Da de tre år var gået, følte jeg, at nu 
skulle jeg lidt længere ud og se andre 
egne. Nu havde jeg lært en masse i de 
3 år. Jeg havde også deltaget i nogle 
landbrugsfaglige kurser, så jeg følte 
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mig helt godt rustet, så jeg søgte og 
fik en plads som fodermester på en 
gård i St. Lyndelse på Sydfyn. Det fo
regik udelukkende pr. brevveksling 
efter en avisannonce, så det var meget 
spændende den novemberdag i 1938, 
da jeg rejste derover til det helt 
ukendte.

Jeg var forberedt på helt andre for
hold, men det var nu slet ikke så for
skelligt fra, hvad jeg var vant til. Ar
bejdstiden var vel nok lidt mere af
grænset, men der var de samme gode, 
hjemlige forhold. Det blev endda et 
særdeles godt år. (-)

Efter et år på denne gård tog jeg et 5 
måneders ophold på Ryslinge Højskole. 
Det var i efteråret 1939, da anden 
verdenskrig lige var brudt ud. Disse 5 
måneder blev en dejlig tid, ikke blot 
fik man opfrisket og udvidet sine sko
lekundskaber, men man fik også udvi
det sin horisont i mange retninger, og 
så det gode kammeratskab. (-) Efter 
endt skoleophold vendte jeg tilbage til 
min gamle plads ved Tarm, men kun 
for april måned. Den første maj rejste 
jeg tilbage til Fyn. Før jeg tog fra høj
skolen, havde jeg fæstet mig på en 
gård som enekarl for sommeren. Det 
var i Sødinge ikke ret langt fra Rys
linge. Der var flere af mine kammera
ter, der ligeså havde taget plads i om
egnen, så vi kunne blive ved at dyrke 
kammeratskabet og holde forbindel
sen til højskolen vedlige. (-) Efter et 
halvt år i denne plads tog jeg tilbage til 
Jylland og fik plads i mit hjemsogn

Ådum på en gård på 70-80 td. Id. Der 
var foruden mig en ung karl. Jeg fik 
1150 kr. i løn dette år.
Generelt for de steder, jeg har tjent, 
og stort set for alle gårde på egnen 
var arbejdsrytmen den samme året 
igennem. Vinteren var en rolig tid. 
Var det hård vinter, gik tiden med 
tærskning, roeindkørsel og pasning af 
dyrene. (-) Med foråret blev der travl
hed; alt foregik jo med hestekraft og 
derfor mindre redskaber og maskiner, 
så det tog tid. Når forårsarbejdet var 
ovre, skulle årets brændsel sikres. 
Mange havde selv en tørvemose, hvor 
der kunne graves tørv (klyne). Det 
skulle helst nås, inden roearbejdet 
kom, for så var der fuld beskæftigelse i 
lang tid. Det var jo med håndkraft, 
sprøjtemidler var der ikke noget, der 
hed dengang. Ind imellem var der 
også noget kløverhø, der skulle bjer
ges. De fleste gårde havde også en 
englod i Skjernådalen; det var nær
mere mod høst, det skulle bjerges.

Det gælder for alle de steder, jeg har 
tjent, der har jeg også deltaget i ung
dommens liv, det være sig ungdoms
møder, gymnastik, boldspil, dilettant, 
baller m.m. Her i mit hjemsogn, hvor 
jeg nok har været mest aktiv, havde 
ungdomsforeningen møde hver 14. 
dag i vinterhalvåret enten med fore
drag eller underholdning, ligeledes 
var der gymnastik en eller to gange 
om ugen; men det var gymnastikfore
ningen, der stod for det, ligesom det 
var idrætsforeningen, der stod for 
boldspillet om sommeren.
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Et kapitel for sig var karlekamrene, 
målt med nutidens øjne temmelig pri
mitive til et værelse ude i avlsbygnin
ger undertiden i nærheden af heste
stalden. Varme var der selvfølgelig 
ikke. En seng, et bord og et par stole 
var møblementet. Karlene havde selv 
et skab til deres tøj. Sengene kunne 
godt være med halm i bunden, men 
det var såmænd ret så lun, hvis man 
bare kunne holde det fri for mus. Den 
personlige hygiejne var det så som så 
med. Varmt vand var der ikke adgang 
til. Man havde et sted enten i et bryg
gers eller hestestalden, hvor man va
skede sig. Man fik udleveret rene 
håndklæder hver uge, et grovere til 
hænder og fødder og et almindeligt til 
det øvrige. På Fyn var der den luk
sus, at karlene havde hver sit vaske
fad, som vi havde hængende i stal
den. Skulle man have et rigtigt bad, 
var der somme steder den mulighed 
at gå på mejeriet og få lov til at tage et 
bad; der var jo altid varmt vand. Et 
sted var der en herrefrisør, der også 
havde et badeværelse, hvor man kun
ne købe sig et bad. Kun et sted har 
jeg tjent, hvor der var adgang til en 
kold bruser, og det var da rart især i 
sommertiden.

November 1941 tog jeg på landbrugs
skole. Den teoretiske side skulle jo 
også være i orden. Jeg havde ganske 
vist deltaget i nogle mindre land
brugskurser, og vi havde også land
brugsfag på højskolen, men nu tog jeg 
altså et 5 måneders ophold på Borris 
Landbrugsskole. Det var under Helge 

Drewsens ledelse. Jeg husker ikke 
nøjagtigt, hvad opholdet kostede; men 
jeg tror, det var omkring 100 kr. om 
måneden for ophold og kost. Deraf fik 
jeg 45 kr. om måneden i tilskud. (-)

Efter endt skoleophold tog jeg plads 
som bestyrer på en mindre gård i 
Borris. Det gav mig mulighed for at 
afprøve den nyerhvervede viden. Der 
var jeg fra 1.4.1942 til 1.11.1943 og 
fik i dette tidsrum en samlet løn på 
3.000 kr. Jeg skiftede så plads igen, 
men var uheldig at komme til skade 
kort efter og måtte opgive det strenge 
arbejde et stykke tid. Jeg tog så en 
uddannelse som kontrolassistent på 
Borris Landbrugsskole og fik derefter 
plads som kontrolassistent i Tarm- 
Foersum Kontrolforening fra 1. april 
1944, hvor jeg så var i halvandet år. 
Det var en meget interessant tid. Der 
var ca. 50 medlemmer i foreningen, 
som man lærte ret godt at kende, fordi 
man jo boede på skift hos dem en dag 
ad gangen. Man havde to besætnin
ger hver dag, enkelte dage tre og boede 
så hveranden gang hos de enkelte 
medlemmer. Det andet sted skulle de 
så selv tage prøverne og bringe over. 
Sådan en omgang tog ca. 4 uger. Der 
blev ikke taget prøver søndag aften og 
mandag morgen. (-) Man førte regn
skabet ajour det sted, hvor man boede. 
Det tog ikke hele dagen, så der kunne 
godt blive tid til at hjælpe lidt i roerne, 
ved høsten, eller hvad der nu faldt for 
mod lidt ekstra betaling. Men den 
måned, oktober, hvor årsresultatet 
skulle gøres op, var en travl måned.
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Gårdspladsen var en del af gåseflokkens faste 
domæne. Hindsholm.

Der var ikke noget, der hed regnema
skiner dengang, og der var lange tal- 
kollonner der skulle tælles sammen. (-) 
Jeg husker ikke nøjagtig, hvad jeg fik i 
løn, men ca. 2.500 kr. på årsbasis.

Fra 1.11.1945 fik jeg igen plads som 
bestyrer på samme gård i Borris, som 
jeg havde været før. Lønningerne var i 
stigning i disse år, så jeg skulle for 
dette år have 3.000 kr. I mellemtiden 
var jeg blevet forlovet med en pige fra 
mit hjemsogn Adum. Hendes far havde 
en gård ikke langt fra mit hjem. (-) Vi 

spekulerede jo også på at få vores 
eget, og det lykkedes i løbet af et års 
tid, da vi købte en ejendom i Adum, 
som vi overtog den 19.9.1946.

Det var en ejendom på 25 ha., en 
gammel hovedgård, Skodsbølgaard, 
som gennem en lang årrække var ble
vet udstykket, så der kun var de 25 
ha. tilbage, en meget uensartet jord. 
Der var på ejendommen 8 sortbrogede 
køer plus opdræt og nogle fedesvin. 
Det var gamle bygninger, stuehuset 
fra 1879-80, men ret anseelig efter 
den tids byggeri. Stalden var snæver 
og uden fodergang, men laden var ret 
rummelig. Det hele kostede 47.500 kr. 
Jeg havde sparet 5.000 kr. op, som 
hovedsagelig gik til udbetaling. Min 
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forlovedes opsparing blev brugt til 
køb af møbler og andet husgeråd. In
gen af vore forældre var særlig vel
stående, så der var ikke nogen egentlig 
kontant hjælp fra den side. På ejen
dommen var der to mindre kreditfore
ningslån, som blev betalt ud, og så 
blev der optaget et 1. prioritetslån i 
Ølgod Sparekasse på 44.000 kr. med 
en løbetid på 50 år og til en rente på 4 
1/2 % p.a., og det var jo ret så gode 
vilkår; men sparekassen forlangte to 
vederhæftige kautionister, og det var 
noget af en bodsgang at finde dem. 
Men det lykkedes blandt familie, na
boer og gode venner og et par af min 
gamle husbonde. (-)

Vi blev gift den 21.5.1947, så den 
første vinter boede jeg alene på gården, 
dengang flyttede man ikke sammen, 
før man blev gift. Der var nu også me
get, der skulle ordnes, før det var så 
nogenlunde beboeligt. Vi havde et 
stort bryllup. (-)

Vi startede i 1946 med kun få midler. 
De penge, vi havde sparet op, blev 

brugt til udbetaling i ejendommen og 
til de allernødvendigste møbler og 
indbo, så vores etablering er sket over 
en lang årrække, men derved blev 
glæden ved de små fremskridt ikke 
mindre. (-)
(Gården blev solgt i 1991). Det er en 
stor omstilling at forlade det sted, 
hvor man har haft sit virke og sit 
hjem gennem 44 år. Det er lang tid; 
men når man tænker tilbage, så er de 
gået hurtigt, og det kan være helt 
overvældende og næsten med lidt be
kymring at tænke på, så hurtigt ud
viklingen er gået i disse år. Vi ville 
nok ikke tilbage til de forhold, vi star
tede under. Alle de arbejdslettende 
ting, vi har oplevet, har vi hilst med 
glæde, men jeg tænker mere på de 
kulturelle ting, der er forsvundet 
sammen med, at alt er blevet større 
og mere effektivt. Hvor var det f.eks. 
hyggeligt med generalforsamlingerne i 
de forskellige foreninger og virksom
heder, hvor vi var relativt få til at be
stemme tingene. Økonomien har fået 
en alt dominerende magt, men ikke 
alt kan gøres op i penge.

Landmandsuddannelse
og overtagelse af en østjysk fødegård.
Per Skov Thulesen er født i 1918 på 
gården "Lillebjerre” (85 td.ld.) i Åle 
sogn. Per Skov Thulesens far døde i 
ung alder. Derefter drev moderen i flere 
år gården med bestyrer. Per Skov Thu
lesen kom ikke så meget ud at tjene

blandt fremmede. Han kom efterskole 
og på højskole og havde nogle få pladser 
rundt om i landet, inden han i forbin
delse med sin mors død i 1942 forpagte
de sin fødegård sammen med sin bror. I 
1948 overtog han gården som eneejer.
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Efter en god skolegang i Åle og konfir
mation i efteråret 1932 kom jeg i vin
teren '33-34 på Skibelund Efterskole. 
Sommeren 1936 på en gård på Samsø. 
Vinteren '36-37 ophold på Vallekilde 
Højskole. Sommeren 1937 karl på en 
gård i Odsherred i Siddinge. Vinteren 
'38-39 som 20 årig på et 9 måneders 
kursus på Ladelund Landbrugsskole. 
1.11.41 kom jeg til Bjørnekær i Hjer
ting ved Rødding som forkarl. Jeg 
skulle være der et år, men den 1. maj 
'42 dør vor mor, og jeg må tage hjem. 
Min bror Kristian og jeg overtager nu 
Lillebjerre i fællesskab. Vinteren '42-43 
på Askov Højskole og dermed sluttede 
ungdomsuddannelsen.

Det blev ret korte ophold, jeg fik i 
mine pladser ved landbruget. Når jeg 
tænker tilbage på disse oplevelser, så 
var de alle gode og lærerige pladser, 
hvor der overalt blev lagt vægt på, at 
vi unge mennesker befandt os godt og 
lærte en masse.

På Samsø avlede vi tidligt modne kar
tofler, der blev leveret i havnen til ud
skibning til Århus. Vi havde også avl 
af agurker til auktionen i Århus. Jeg 
nød meget denne sommer på Samsø. 
Øen var ikke større, end at man i 
løbet af sommersøndagene kunne nå 
at komme rundt og opleve hele øen.

Hørren “ruskes” det 
vil sige trækkes op 
med rod og bindes i 
neg. Høravlen var i 
stærk tilbagegang si
den midten af 1800- 
tallet som følge af den 
billige fabriksfremstil
lede bomulds frem
komst.
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Pladsen på Sjælland i Siddinge lærte 
mig meget om kvægavl og frøavl. Min 
husbond var medejer af den berømte 
avlstyr "Højager Nakke". Der blev 
gjort meget ud af kvægavlen, men jeg 
arbejdede nu mest i marken, og jeg 
husker, at vi havde frøavl af spinat, 
rødkål og roefrø. Vi levede godt her. 
Jeg kan f.eks. huske, at vi hver for
middag var inde og få stuvede kartof
ler og spegesild. Arbejdsdagen blev på 
denne måde delt op i tre afsnit, og det 
var jo en god ting for unge heste og 
unge mennesker. (-)
Pladsen i Sønderjylland på Bjørnekær 
var også meget lærerig. Gårdejeren 
var formand for den stedlige landbo
forening og iøvrigt meget politisk en
gageret, så han var ikke meget hjem
me, og det var jo en udfordring for for
karlen. Man måtte lære at arbejde 
selvstændigt. Der var stor besætning 
og stort svinehold, så der var to foder
mestre, og vi var tre karle. (-) Det var jo 
et større landbrug, og vi karle og to pi
ger opholdt os i fritiden i folkestuen. 
Som regel spiste alle sammen til mid
dag. Ved spisebordet sad husbond så 
ved bordenden, og ved venstre langside 
sad så forkarl, andenkarl, trediekarl 
og endelig de to fodermestre med den 
ældste fodermester ved den nedre 
bordende. Ved den anden langside sad 
så husmor, pigerne og børn. (-)

Opholdet på Skibelund Efterskole 
blev en stor oplevelse for mig. Jeg fik 
pludselig en stor flok nye, gode kam
merater, og vi levede i et festligt sam
vær både i skole og fritid. Selv om jeg 

altid har været glad for at gå i skole, 
så blev efterskoleopholdet her en helt 
speciel oplevelse. (-)

Også mit ophold på Vallekilde blev af 
stor betydning for mig, selv om jeg 
var ung (18 år). Jeg var også for ung til 
at få det fulde udbytte af dette op
hold. (-) Senere fik jeg så mulighed for 
endnu et højskoleophold og denne 
gang på Askov. Det blev naturligvis 
en rig oplevelse. (-) Vi var mange, der 
nok kom til Askov med en fornemmel
se af, at nu skulle vi rigtigt have vort 
samfundssyn pudset op og bekræftet, 
men så gik det for mange af os, det 
gjorde det i al fald for mig, at vi fik 
omstødt nogle velerhvervede, færdige 
meninger eller fordomme om mange 
ting eller forhold. Det betød, at vi 
kunne begynde næsten forfra, og dan
ne os et nyt og mere differentieret syn 
på mange livsforhold. (-)
Vinteren 38-39 var jeg så på Lade
lund Landbrugsskoles vinterskole, 
men jeg fortsatte om sommeren på 
det udvidede driftskursus. Det blev 
meget givende 9 måneder, og jeg nød i 
fulde drag at suge til mig af den teore
tiske viden om landbrug, og havde jeg 
ikke haft den forpligtelse til snarest 
at komme hjem og hjælpe mor med 
den daglige drift af Lillebjerre, så var 
jeg nok gået videre med teoretisk ud
dannelse på Landbohøjskolen. Vi fik 
om vinteren en grundig indføring i de 
kemiske og biologiske sammenhænge, 
og selv om det kunne være fremmed og 
tør viden for os, så nød jeg at få indblik 
i disse ting, men jeg følte i høj grad, at 
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sommerens mange ekskursioner i 
mark og stald på en værdifuld måde 
fik sat vor teoretiske vinteruddannelse 
i relation til det praktiske landbrug. 
Skolens lærere var alle på deres felt 
meget dygtige og inspirerende lærere. 
Jeg tænker ofte med glæde tilbage på 
deres timer. Ikke alene var de fagligt 
dygtige og lærte os en masse om land
brug, som vi siden har nydt godt af, 
men de var også hver især betydelige 
personligheder. De havde en åndelig 
ballast fra højskolen og det folkelige 
Danmark, som de ofte øste af midt i 
den teoretiske snak. (-)
Efter opholdet på Ladelund kom jeg 
hjem og fik ret hurtigt lov til at prøve 
de teoretiske ideer ud i praksis hjem
me på Lillebjerre. Både mor og andre i 
lokalsamfundet var meget åbne for at 
prøve nye veje som ensilering af 
grøntfoder, at anvende inseminering i 
avlen både hos svin og køer. Selvføl
gelig lykkedes alt ikke, men det var 
spændende at få lov til at prøve nogle 
ting af i praksis, endnu imens gløden 
var til stede. (-)

Den 1. maj 1942 skete der jo det, at vi 
tre søskende mistede vor kære mor. 
Hun fik en svær sygdom, som hun 
ikke kunne stå igennem. Det blev så 
ordnet sådan, at min bror Kristian og 
jeg i fællesskab overtog gården. Lille
bjerre var på dette tidspunkt i ejen
domsskyld kr. 60.000 og i hartkorn 
vurderet til 6,5. Ved handelen blev 
ejendommens værdi ansat til 80.000 
kr., besætning til 22.175 og redskaber 
og maskiner til 3.940 kr. Med regule

ringer blev den samlede overtagelses
sum opgjort til 105.615 kr. Købesum
men blev berigtiget ved, at vi overtog 
gælden i gården på 18.000 kr., og 
restbeløbet 87.615 kr. blev klaret ved, 
at vi i vor del af arv i boet likviderer 
dette beløb. Vor søster fik sin arve
part 37.950 kr. udbetalt, men anbragt 
i Overformynderiet, idet hun endnu 
ikke var myndig.

Ved overtagelsen bestod besætningen 
af 4 heste, 3 plage, 11 føl, 26 køer, 20 
stk. ungdyr, 4 grisesøer, 2 fedesvin, 6 
ungsvin og 30 høns. Af redskaber og 
maskiner var der 1 tærskeværk med 
presser, 2 elmotorer, 1 vandpumpe, 1 
kværn, 3 arbejdsvogne, 1 fladvogn, 1 
selvbinder, 1 slåmaskine, 1 såmaskine, 
1 hesterive, 3 plove, 5 harver, 1 tromle, 
1 gødningsspreder, 2 ajletønder, 1 ajle- 
nedfælder, 2 kaner, 6 seletøj, 1 tørva
sker. Endelig var der en personauto
mobil, Chevrolet 1927, til en værdi af 
500 kr. 1 ko repræsentrede en værdi 
på ca. 400 kr., 1 fedesvin ca. 50 kr.
Min bror og jeg skiftedes så til at 
være hjemme og passe bedriften indtil 
april 1948, hvor jeg overtager hans 
halvpart i gården, og jeg bliver altså 
eneejer i 1948.

Købesummen for halvparten bliver 
aftalt til 9.000 kr., som berigtiges ved, 
at jeg overtager 1/2 af et nyt kredit
foreningslån i gården på 3.000 kr., og 
resten 6.000 kr. udbetales kontant til 
Kristian. Han køber en gård i Morsholt 
ved Odder.
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Uldvask på god 
gammeldags manér.

Den 25. oktober 1948 blev jeg gift 
med Alma Schmidt i Vester Nebel kir
ke ved Esbjerg. (-) Det blev altså den 
gamle slægtsgård, vi fik lov til at drive 
videre. Alma fortsatte sin lærerger
ning til april 1949, men stoppede så 
for at hellige sig husmodergerningen, 
og efterhånden kom der jo 4 børn. Ja, 
der var nok at se til for en husmoder, 
selv om der var to piger til hjælp. Der 
var jo stadig megen have rundt om 
gården, og husstanden var stor. Vi 
havde fodermester og to karle alle på 
fuld kost og logi.

I stuehuset skete der ikke i vor tid de 
store forandringer. Det var et stærkt 
og godt hus, min bedstefar byggede i 

1889, men nogle ændringer i indret
ning skete langs af sted, så huset blev 
mere praktisk efter vor tids forhold. 
Efterhånden som mekaniseringen 
skred frem, blev folkeholdet mindre, 
og karlekamre blev indrettet på loftet i 
stuehuset, så der kunne komme varme 
på værelserne. Det havde der ikke 
været, så længe værelserne var ind
rettet i udhuset. (-)

Da Alma og jeg overtog driften af Lille- 
bjerre, fortsatte vi med den alsidige 
drift med køer, grise og grisesøer, høns og 
i starten også med fuld hestebesætning. 
Som medhjælp havde vi to piger. Deref
ter havde vi en pige og lidt løs hjælp til 
vask og rengøring og til børnepasning. (-) 
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Alma og jeg satte megen pris på at 
have hjemlige forhold også for alle 
medhjælpere. Dagligstuen var altid 
åben for alle, så hvis man var hjemme, 
så samledes vi der i fritiden hyggede os 
på forkellig vis med spil, sang, 
læsning. Var folkene fra den nærmeste 
omegn, ja så tog mange selvfølgeig 
ofte hjem, når man havde frisøndag; 
men var der langt hjem, blev man 
ofte og tilbragte søndagen sammen 
med hele familien. Det var også 
sådan, at vi fulgtes ad til gymnastik, 
ungdomsmøder og lignende, både kar
le, piger og husbondsfolk. Vi kunne 
selvfølgelig ikke i samme grad følge 
denne linie, efterhånden som børnene 
kom til, men så gerne, at vore unge 
medhjælpere var med til det, der fo
regik i sognet og andre steder. Både 
Alma og jeg følte ansvar for, at de 
unge, som vi havde hos os, lærte noget, 
men også for at de havde det godt og 
hjemligt hos os. (-)

Karleår og køb af går
Niels Herman Schmidt er født i 1921 
på "Lundgaard" (50 td.ld.) ved 
Brørup. 11937 kom han ud at tjene, og 
i 1949 købte han "Stensvanggaard" 
ved Brørup.

Da jeg kom ud af skolen, blev jeg 
første sommer trediekarl hjemme. Ar
bejdet bestod mest i at passe køerne. 
Da jeg var 16 år, syntes min far, at nu 
trængte jeg til at komme ud at tjene. 
På Lille Skovgaard ved Vejen havde 

Det var ikke usædvanligt, at medhjæl
pere var i flere år i samme plads, ja un
dertiden endda mange år. Det var af 
stor betydning for os, at vi i den første 
fodermester, vi fik til 1. november, havde 
en god og fast mand til at passe besæt
ningen her i mange år i starten af vor 
landmandsgerning. (-) I disse år blev 
alle børnene født; men der skete jo også 
dette, at jeg ret hurtigt blev en del en
gageret i organisationsarbejder, i mejeri, 
landboforening og forskelligt politisk 
arbejde. Når det kunne lade sig gøre, 
var det jo ikke alene fodermesterens 
fortjeneste, men i høj grad takket være 
en lang række af dygtige og trofaste 
medhjælpere, vi havde i årenes løb. (-)

Det var en god periode for os, så længe 
vi kunne have så mange folk i tjeneste, 
at der virkelig blev tale om et fælles
skab på den enkelte gård, et fælles
skab der rakte ud over arbejdsdagen 
og ud over fæsteperioden.

min mor, min bror og en søster tjent, 
så der skulle jeg også hen. Det var 5 
km. hjemmefra, og jeg blev hentet i 
bil den 1. november. Jeg havde fået et 
nyt skab, og det blev sat på bagage
bæreren på bilen. Jeg længtes meget 
hjem i begyndelsen, men blev rigtig 
glad ved at være der. Vi lærte en mas
se. Der var meget at bestille, men or
den i sagerne. Der var gift foderme
ster, to piger og fire karle. Jeg var den 
yngste, så det var somme tider hårdt, 
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når man skulle følge med forkarlen, 
f.eks. når vi tog roer op med hånden og 
huggede toppen af med kniv, eller vi 
blev sendt ud at håndrive en mark på 
5 td. Id. (-)

Det var sidst i 1938, og da fik vi mal
kemaskine på Lille Skovgaard. Vi 
havde jo fået det på Lundgaard. I 
1939 fik vi elektrisk hegn på Lille 
Skovgaard. Det var ellers noget, man 
regnede med kun kunne bruges i 
Amerika på de store græsarealer. (-) 
Efter et års ophold på Lille Skov
gaard var jeg hjemme et år, hvor min 
bror passede køerne, og jeg lavede 
markarbejdet. (-) Jeg ville ud at tjene 
igen, men da det hele var noget usik
kert på grund af tyskerne, fik jeg 
plads som forkarl i Tuesbøl. Det var 
kun ca. 3 km hjemmefra. Lønnen var 
1.100 kr. Det var gode hjemlige for
hold, men meget gammeldags. Der 
var to karle om vinteren og tre om 
sommeren. Der blev malket med 
hånd, og der var 22 køer. Jeg skulle 
malke 8 køer om morgenen, anden
karlen 8 og pigen 4. Gav de mælk 
alle, malkede jeg 9, og andenkarlen 
malkede dem om aftenen, mens jeg 
skrabte roer til hesten. Vi måtte be
gynde at malke kl. 18.45, og så skulle 
man skynde sig for at være færdig til 
at komme til gymnastik, håndbold, 
bal eller andet i Eskelund til kl. 20. 
Der var ingen roeskærer eller -ren
ser. Kvierne blev ikke afhornet, krea
turerne bundet i reb. (-)
(I november 1941 begyndte N. H. 
Schmidt på Ryslinge Højskole, hvor 

han bl.a. tog delingsføreruddannelse. 
Derefter var han forkarl på en gård i 
Espe samtidig med, at han ledede 
gymnastikken i Espe gymnastikfore
ning. Herfra blev han indkaldt som 
soldat. Efter soldatertiden var han et 
år hjemme på sine forældres gård, og 
den 3. november 1944 begyndte han 
på Ladelund Landbrugsskole. En tid, 
der hørte til den bedste del af hans 
ungdom. Derefter havde han en plads 
som forkarl.)

Efter høst kom ejeren af Lille Skov
gaard og spurgte, om jeg ikke kunne 
tænke mig at komme derhen igen. 
Jeg måtte selv om, om jeg ville kaldes 
forvalter eller forkarl, bare jeg fik de 
andre til at bestille noget. Han var ef
terhånden kommet i så meget offent
ligt arbejde, at han ikke var så meget 
hjemme. (-) Vi kom fire nye karle, 1 
daglejer og 1 gift fodermester plus 2 
piger den 1. november 1946. Denne 
gang hentede jeg hest og vogn og kørte 
selv mit skab derhen.
Der sad 18 td. Id. roer i jorden. Masser 
af kartofler lå i laden og skulle sorteres 
og kules ned. (-) Vi fik ensileret og ro
erne op og fik pløjet, inden vinteren 
satte ind først i december, og den blev 
ved til i april. Vi begyndte at så korn 
den 30. april 1947. Om vinteren havde 
vi nok at gøre med at tærske, køre 
møg i markmødding, kører roer ind og 
kaste sne. Der var 11 arbejdsheste og 
nogle plage. Morgenarbejdet med hes
tene begyndte kl. 5.45. Morgenmad 
kl. 6.30 og klar til at rykke i marken 
eller andet kl. 7. Middag kl. 12, en 
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kop kaffe kl. 12.50 og klar igen kl. 13. 
Vi holdt i marken kl. 18 og ordnede 
heste og os selv, spiste kl. 18.30. Om 
vinteren striglede de andre karle 
køerne den første time om morgenen, 
og jeg gjorde parat til dagens arbejde. 
Det forlangtes, at der skulle være en 
karl hjemme på gården om aftenen.
Vi spiste sammen med familien mid
dag og aften. Der var folkestue, hvor vi 
opholdt os om aftenen. Familien sad i 
en anden stue. Når man havde gået 
hele dagen, og kom ind i varmen, 
faldt man let i søvn, men det hjalp, 
når pigerne efter opvasken kom ind 
og satte liv i det. Om aftenen førte jeg 
dagbog over hvad arbejde, der var la
vet på de forskellige marker, hvor me
get vi havde tærsket, eller hvor mange 
læs roer, vi havde kørt, hvor mange 
timer vi havde brugt på hestene og 
mandskabet. (-) Vi havde dejlige ol
denborger heste og fire jyder. Når 
man som ung i en plads havde kørt 
med det samme spand i et halvt eller 
helt, eller som jeg på Lille Lundgaard i 
to år, så kendte man hinanden og var 
ked af at rejse fra dem.

Der var et godt sammenhold mellem os 
unge, og vi kommer stadig sammen. 
Den ene af pigerne er min kone Lis. 
Hun var dog kun 1/2 år på Lille Skov- 
gaard, jeg blev der i to. Lis kom fra 
Kristiansminde i Dons. Den var på 
ca. samme størrelse som Skovgaard, 
140 td. Id. Den 13. april 1949 blev vi 
gift. Det var et stort bryllup i Alminde 
kirke og Dons forsamlingshus med ta
ler, sange og dans. Lis’s far og mor

holdt brylluppet, og min far og mor 
andendagsgildet i vores forsamlings
hus. Vinteren forinden boede jeg i hus 
hos far og mor og gik på dagleje. Jeg 
brugte også noget af tiden til at se på 
gårde sammen med far og Lis’s far. 
På dette tidspunkt var der ikke mange 
gårde til salg, og var der endelig en, vi 
syntes om, ja så kneb det at få penge
sagerne ordnet.

Bindingsværket krævede årlig vedligeholdelse 
med spækning. Hindsholm.

71



På grund af dødsfald blev vores nu
værende gård Stensvanggaard til 
salg. Min far vær vældig oppe på den, 
hvorimod min svigermoder syntes, 
den var alt for gammel. "Her kan der 
ikke boes i", sagde hun. Vi var unge 
og ville giftes nu og tænkte, det skulle 
nok gå. Gården overtog vi den 1. 
marts 1949, og Lis kom den 13. april, 
da blev vi jo gift - sådan var det den
gang. Vi gav 98.500 kr. for 52 td. Id., 
hvoraf de 7 ligger 4 km. væk, og det 
meste af de 7 var opgravet mose. De 45 
td. Id. lå ved gården og var ler og 
sandmuldet jord og dyrket pænt. Byg
ningerne var sammenbygget og 
stråtækt. Der var tre heste og 80 
høns, ellers "hokken ren" som man 
sagde. Bygningerne var forsømte, og 
det var en stor overgang, især for Lis. 
Der var et lån i Kreditforeningen på 
48.500 kr. Vi skulle altså udbetale 
50.000 kr. Det klarede vi på den 
måde, at vi lånte 20.000 kr. i spare
kassen, 29.000 kr. lånte vi af far, og 
Lis fik 10.000 kr. i arveforskud eller 
medgift, som det måske kaldes. Jeg 
havde sammmensparet 11.000 kr., og 
Lis havde 6.000 kr. De sidste blev 
brugt til møbler og husgeråd, og en 
stor del af mine blev brugt til at gøre 
stuehuset i stand. Vi skulle have be
sætning, og jeg fik 10.000 kr. i arve
forskud af far. De blev brugt til straks 
at købe 4 køer og 5 kælvekvier, nogle 
små kalve og en gylt, som den 2. 
marts fik 11 grise. Da den første ko 
kælvede, cyklede jeg med mælken på 
stangen hen til mejeribestyreren og 
spurgte, om jeg ikke kunne blive leve

randør. Næste dag kom mælke
kusken. (-)

Vi fik en ung karl, som kom fra efter
skole. Det var et drøjt forår og som
meren med. Meget skulle købes, og 
indtægter var der kun fra mælkepen
gene fra de magre køer. Vi havde ikke 
lige købt de bedste køer, i hvert fald af 
udseende, men det viste sig, at et par 
af dem var særlig gode til mælk. Af 
min svigerfars onkel fik vi foræret en 
kviekalv, som senere viste sig at blive 
rekordko og ligeså dens afkom. Aret 
efter købte vi to gode kælvekvier af 
min svigerfar til en rimelig pris og et 
par af Lis’s farbror. Privat brugte vi 
ikke mange penge. Lis havde fået en 
gris i saltbaljen med hjemmefra, tøj 
var vi jo udstyret med, og vore foræl
dre var gode til at hjælpe os. Da vi 
kom til december, havde vi ikke, så vi 
kunne betale renterne i kreditforenin
gen, men i løbet af vinteren blev ind
tægterne større (vi leverede svin og 
lidt flere køer), så vi fik dem betalt til 
1. april. Det er dog også den eneste 
gang, det er gået over tiden. Der 
manglede mange ting på Stensvang
gaard. De to forrige ejere havde kun 
været der i hver 9 år. Vi havde dog 
især i de første år en uvurderlig hjælp 
i min bror Andreas. Han var ikke 
bange for at sende en karl op med et 
spand heste eller en traktor.

Den første sommer fik vi drænet de 7 
td. Id. mosejord, der lå 4 km. væk. 
Det blev udført af Hedeselskabet og 
kostede 6.000 kr. Derefter rykkede vi



Stalden kalkes. Var tavlene mellem bindings
værkstolperne - som her - stadig lerklinede, 
foretrak man at overhvidte såvel tavl som stol
per. Hindsholm.

de mange buske, der var groet op, og 
kørte dem hjem og igennem kvashug- 
geren. Tørvegravene blev jævnet og 
slæbt med heste. Året efter blev hele 
arealet fræst, og der blev sået græsfrø 
i august. Det blev en god indhegning, 
som vi dog senere har pløjet og haft 
kartofler og korn i, men som dog hur
tigt blev lagt ud med græs igen.

Vi startede med få kreaturer, men ar
bejdede en forholdsvis god RDM-be- 

sætning op på 20 køer plus tilhørende 
opdræt. Der blev insemineret, og der 
blev lagt vægt på selv at avle gode 
dyr. (-) Der blev solgt en del kvier til 
avlsdyreksport. (-) I vinteren 1970 
gjorde jeg op med mig selv, at enten 
skulle vi bygge en ny kostald eller 
også skulle køeme sælges. (-) Vi kom af 
med 17, og tre blev slagtet. (-) Da vi jo 
har engen, og jeg ikke sådan lige kan 
undvære kvæg på gården, køber vi 
opdræt. Når vi har haft dem 1-1 1/2 
år, sælges de som kælvekvier på auk
tionen. (-)
Vi startede småt med svin, idet der 
ikke var plads til stor produktion. (-) 
Da vi byggede nyt stuehus, lavede vi 
det gamle stuehus om til svin, 7 gode 
farestier og plads til goldsøer. (-) Da 
køerne kom væk i 1970, væltede vi 
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den gamle kostald og byggede en tre- 
sti-rækket stald. Nu fik vi plads til 40 
søer og en del ungsvin. (-) Stensvang- 
gaard har før i tiden været meget 
større. Derfor var hestestalden stor i 
forhold til vores hestebestand. (-) Vi 
bevarede to bokse, idet vi havde fore
ningshingsten og beholdt en hoppe, 
da vi købte traktor i 1955. (-) Da vi 
købte gården, var der 80 høns, og dette 
antal kørte vi videre med, da det pas
sede til huset. (-) Hovedansvaret for 
fjerkræet havde min kone, og det var 
hende, der passede dem sammen med 
pigen. Æggene solgtes i Brugsen, og 
pengene brugtes til vareindkøb.

Da vi overtog gården, var der tilsået et 
par td. Id. med rug, og der var 12 td. 
Id. græs i omdriften. Vi startede med 
at pløje de 6 td. Id. græs, idet vi jo 
ikke havde stor besætning. Der blev 
sået 5 td. Id. med roer og resten med 
byg. (-) Der blev gjort brug af plante
avlskonsulenten, som lavede en mark-

Ude og hjemme. 
En vestslesvigsk gård.
Jens Friis Styrk er født i 1928 i Mol
lerup i Visby sogn ved Tønder. Gården 
var på 24 ha. Jens Friis Styrk var 
hjemme som karl på gården i flere 
omgange, men havde også skiftende 
pladser i Sønderjylland i 1940’erne og 
begyndelsen af 1950’erne. I 1953 for
pagtede han sin fødegård, og i 1958 
købte han gården.

plan, da vi var kommet på fuld besæt
ning. Den så således ud, græs-byg- 
roer-byg med udlæg. 9 td. Id. i hver 
mark og en vedvarende på 4 td. Id. 
plus de 7 td. Id. eng. Denne plan blev 
stort set benyttet til 1962, hvor vi for
pagtede 10 td. Id. og altså fik en mark 
mere med korn. Efter salget af køerne 
i 1970 blev agrene vendt, og vi har nu 
10 td. Id. raps, 10 td. Id. vinterbyg og 
11 td. Id. hvede, resten byg og græs. Vi 
sår 4 td. Id. med rajgræs udlæg i byg, 
for at have noget til kvier og heste at gå 
på, når de kommer hjem fra engen.

De første år var det småt, idet der jo 
ingen besætning var at starte med. (-) 
Så godt som alle maskiner blev fornyet 
gennem de første fem år.

Skulle jeg vælge erhverv i dag, ville 
jeg igen vælge landbruget, selv om 
der er sket en stor udvikling. Hvad 
enten vi kan lide det eller ej, så der 
det ud til, at alting skal blive større.

Jeg blev konfirmeret i foråret 1942 og 
derefter ud af skolen 1.4. samme år 
efter 7 års skolegang. Fra november 
året før havde vi ingen karl haft 
hjemme, og jeg havde i den tid været 
medhjælpende i bedriften, og ude af 
skolen fortsatte jeg som karl i bedrif
ten derhjemme indtil efteråret 1945. 
(-) Jeg fik løn for mit arbejde, hvor 
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meget husker jeg ikke, men der var 
ikke meget at bruge pengene til. (-) 
Fritid var der jo også en del af, selv 
om arbejdsdagene var lange. Om vin
teren gik jeg som så mange andre til 
gymnastik i forsamlingshuset 2 aftener 
om ugen. Det var ungdomsforenin
gen, der arrangerede dette, ligesom 
meget andet godt for unge menne
sker. Der blev hver vinter spillet 
dilettant, holdt forskellige årstidsbe
stemte møder og fester i forsamlings
huset, som det meste af sognets be
folkning deltog i mere eller mindre. 
Nationale møder og foredragsaftener 
var også en del af programmet, også 
mange unge deltog deri dengang. 
Desuden gik jeg også til træsløjd to 
aftener i vintertiden. Der lærte vi at 
bruge sav og høvl samt alt andet 
træhåndværktøj. Den sidste vinter fik 
jeg lavet et karlekammer skab. Det 
var et godt, solidt og tungt skab, men 
det har fulgt mig i resten af min ung
domstid i de forskellige pladser, jeg si
den havde rundt om i landet. (-)

Med afslutningen på krigen blev hele 
tilværelsen en anden, ikke mindst for 
mit vedkommende. Jeg ville gerne ud i 
verden for at se og opleve noget an
det, så jeg rejste hjemmefra til no
vember 1945. Jeg havde med en mor
brors hjælp fået en plads på Midtfyn i 
Ryslinge sognekommune på en gård 
hos et par ældre mennesker. Det var 
ikke noget stort landbrug, ca. 25 td. 
Id., men veldrevet og i god orden. Der 
var en besætning på ca. 10 køer med 
opdræt, men ingen svin på det tids

punkt. Desuden 2 gamle heste. Man
den var svagelig, så det meste arbejde 
skulle jeg passe bortset fra malknin
gen, som han selv gjorde med malke
maskinen. Noget jeg ikke før havde 
været med til. Jeg var der et år, og i 
det år fulgte jeg det sædvanlige pro
gram for egnens unge mennesker i 
Ryslinge Forsamlingshus med gym
nastik og folkedans samt aftenskole i 
Ryslinge Friskole. (-)

Året efter var jeg karl derhjemme 
indtil november 1947, da jeg tog på 
højskole. Det var Den jyske Idræts
skole ved Vejle. Jeg havde et ønske

Efterårsstemning ved Dalby kirke på 
Hindsholm.



om en lederuddannelse specielt inden 
for atletik og gymnastik kombineret 
med et almindeligt højskoleophold.
Til 31. marts forlod vi skolen efter 5 
måneders ophold. (-) Jeg tog til Jejsing 
på en gård på ca. 100 tdr. land som 
forkarl medbringende en god portion 
idealisme om en sund sjæl i et sundt 
legeme, som var skolens motto.

1. april 1948 tog jeg plads som forkarl 
på en gård ca. 25 km hjemmefra. Det 
var et ret moderne landbrug, idet 
bygningerne var ret nye. Kun 20 år 
gamle og forsynet med den tids mest 
avancerede tekniske installationer, 
men endnu ingen traktor. Gården var 
på ca. 40 ha. knap 10 køer plus op
dræt. Der var, da jeg kom, to sønner 
hjemme, en på 18 og en på 15, samt en 
tjenestepige fra omegnen. Jeg fik at 
vide, da jeg blev lejet, at vi fik en ny- 
konstrueret maskine, der skulle kunne 
læsse staldgødningen ud, så det arbej
de kunne vi karle slippe for. Der var 
automatisk vandværk (det kendte jeg 
dog nok hjemmefra), centralvarme og 
et badeværelse med varmt vand i bru
seren. Karlekamrene var på loftet og 
meget fine. Malkemaskine var der, og 
et helt moderne kornsiloanlæg med 
hejseværk til at hejse kornsækkene 
op med ligesom et moderne mølleri 
med kværn og valsemaskine til kor
net. Alt dette kunne køre på en gang 
med samme motor. Den ældste af søn
nerne skulle i plads et andet sted 1. 
maj, men vi var så 3 karle i april 
måned. Det viste sig også at være 
godt nok, for da den nye maskine kom 

hjem fra smeden, der skulle kunne 
læsse møg, virkede den ikke efter 
hensigten, så vi måtte i gang med 
håndkraften i møddingen. (-) Vi to 
karle hjalp hinanden ved markarbejdet 
og i stalden også, men når der skulle 
køres med maskiner, der havde et 
sæde f.eks. slåmaskinen og selvbinde
ren, kørte gårdmanden med dem. (-)

Lønnen i de 7 måneder, jeg var der, 
var 2.000 kr. plus kost og logi. (-) Ar
bejdstiden var fra 6 morgen til 6 af
ten med en times middagspause. Fri 
hveranden søndag fra lørdag aften. 
Det var ret nyt dengang og kunne 
kun lade sig gøre, når der var to karle, 
der kunne skiftes til at passe dyrene 
om søndagen. (-)
Mine forældre ønskede mig hjem igen 
til vinteren, og jeg var da hjemme 
som karl indtil foråret 1950, hvor jeg 
igen ville ud i verden.

I den tid, jeg var hjemme, fik vi nogle 
maskiner skiftet ud. Der var jo i efter
krigstiden god brug for danske land
brugsvarer, og økonomien var meget 
god i landbruget. Vi fik en ny slåma
skine og hesterive samt en harve, 
som vi ikke havde haft magen til før. 
Det var en spidsharve. En dobbelt
plov kom også til, altsammen stadig 
til hestetrækkraft. Malkemaskine 
havde vi også fået i den tid, jeg ikke 
var hjemme. Vi begyndte med kartof
felavl til svinefoder lige efter krigen, og 
de blev kogt i en elektrisk koger, der 
kunne tage ca. 100 kg ad gangen. Der 
blev så kogt kartofler hver dag, som 
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svinene blev fodret med. Inden vi fik 
den elektriske koger, fik vi kartoflerne 
kogt på mejeriet. Det foregik på den 
måde, at når kartoflerne var læsset 
på en almindelig kassevogn, blev de 
dækket til med sække. I vognens 
bagsmæk var der et hul, hvori der 
blev stukket et rør ind, der var lige så 
langt som vognens hele længde og for
synet med små huller, røret blev så 
tilsluttet dampkedlen på mejeriet 
med en slange. Dampen fossede så ud 
af de små huller i røret, og på den 
måde blev kartoflerne kogt. Det tog 
ca. en times tid at koge et sådant læs. 
Hjemme blev de så læsset af i en silo 
eller bare i et hul i jorden, hvorfra de 
blev taget lidt efter lidt. De skulle 
dækkes godt til i siloen og kunne fak
tisk godt holde sig hele vinteren på 
den måde. Nogle steder oprettede 
man kartoffelkogerforeninger, der gik 
sammen om et transportabelt kogean
læg, der kørte rundt og kogte kartofler 
i efteråret, og de blev da ensileret i en 
betonsilo. Men friskkogte kartofler 
var nu det bedste. Det sparede korn 
at fodre med kartofler, som proteinfo
der fik svinene skummetmælk. De 
blev nok lidt for fede efter de nu
værende forhold. (-)

Vi begyndte så småt med ensilering 
af roetop under krigen, og det blev sat 
mere og mere i system, efterhånden 
som det blev muligt at avle flere suk
kerroer. Der blev omkring 1950-51 
bygget en betonsilo dertil; men da var 
jeg ikke hjemme igen, da jeg i foråret 
'50 tog plads i Bevtoft.

Det var jo mine forældres mening, at 
jeg skulle overtage gården ved lejlig
hed, når tiden var inde dertil. Dette 
var jeg da også selv indstillet på, og 
for at dette kunne lade sig gøre, var 
man nødt til at spare penge sammen 
til etableringen. Derfor gik alt, hvad 
jeg kunne holde over i sparekassen, 
og det blev da efterhånden til en del 
penge, idet jeg fik fuld løn i den tid 
jeg var hjemme på gården.

1. maj 1950 tog jeg plads på en gård i 
midtlandet på ca. 70 ha. Der var en 
yngre karl på ca. 16 år samt en pige på 
gården. (-) Der var to heste, ca. 24 
røde køer plus opdræt. Så var der en 
helt ny Ferguson traktor med til
hørende redskaber. Det var den lille 
grå, der kom til landet i disse år, og 
den blev meget populær. Jeg skulle 
være forkarl og fik derfor udleveret 
nøglerne til denne traktor samt kør
selsbogen med benzinregnskabet, idet 
vi dengang kørte på alm. benzin og 
skulle så aflægge regnskab for forbru
get for at få afgiften refunderet. Jeg 
fik at vide, at det var mit ansvar. 
Traktoren var jeg glad for, men ikke 
benzinregnskabet. Der blev drevet et 
ret almindeligt landbrug, dog havde 
vi et ret stort kartoffelareal, som blev 
brugt til svinefoder, idet der også var 
en ret stor svineproduktion. Vi to kar
le skulle klare markarbejdet på egen 
hånd og skiftevis passe køerne hver- 
anden søndag. (-)
1. november rejste jeg til en ny plads i 
Spandet ved Ribe. (-) Gården var no
genlunde samme størrelse, men me-



Der tærskes på Hverringe gods ved 
Kerteminde.

get bedre jord. Der var en kobesæt
ning på 35 køer af blandet race plus 
opdræt. Ca. 10 grisesøer og eget orne
hold samt plads til en del fedesvin. 
Desuden 10 heste, men ingen traktor. 
Der var foruden mig en gift foderme
ster og en ung pige på ca. 18 år. Hun 
serverede kaffe for mig den dag, jeg 
fik pladsen. Manden mente, jeg skulle 
hilse på hende med det samme. Det 
blev så min ”skæbne" eller vores, idet 
hun har været min kone lige siden.

Der plejede at være to karle, men det 
blev ikke til noget, han kunne ingen få 
fat i, så jeg blev enekarl.
Jeg skulle passe hestene helt alene 
samt muge hos svinene og ellers ar
bejde i marken sammen med man
den, som tog sin tørn på lige fod med 
mig. Pigen Karla var meget af tiden 
med i marken, ligesom hun hjalp til 
med tærskningen m.m. Hveranden 
søndag skulle jeg afløse fodermeste
ren i stalden. Det skete næsten altid 
med mandens hjælp. Han holdt aldrig 
fri og tog tit det hårdeste slæb selv 
som f.eks. at kaste jord på roekuler
ne, som man jo brugte dengang. Karla 
og mig kørte roer sammen i en 
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måneds tid, derefter skulle der laves 
en del markarbejde, og kort før jul 
blev der lavet en del byggeri med om
bygning af roehuset m.m.
Vintertiden gik med tærskning, når 
halmen var brugt op, tre dage om 
ugen tog det for een af os at køre roer 
hjem til stalden, og så kunne vi andre 
tre dage køre møddingen ud. Det blev 
spredt lige fra vognen på den frosne 
jord, og da foråret kom, blev det ned- 
pløjet. Der var altid tre heste for plo
ven, og vi havde en harve, der skulle 
køres med fire heste. Det fik jeg også 
prøvet en enkelt gang.
Foråret kom sent det år, og vi havde 
næsten intet fået vinterpløjet. Der 
blev da solgt 6 heste og købt en trak
tor. Det var en lidt brugt Fordson Ma
jor med bugserplov samt to nye gum
mivogne. I bytte blev endvidere givet 
en Opel Super Six personvogn, en mo
del fra lige før krigen. Markarbejdet 
deltes vi så om. Den ene kørte med 
heste den anden med traktor skiftevis 
hveranden dag. Og dagene på trakto
ren blev lange, idet vi kørte lige så 
længe, det var lyst. Forårs arbejdet 
blev da overstået på ret kort tid. 
Traktoren gjorde al pløjningen, og det 
viste sig senere, at vi havde pløjet lidt 
for dybt, og der kom en masse ukrudt i 
kornet. Nu var hormonsprøjtningen 
kommet frem, så der blev sprøjtet 
overalt. Og virkningen var fænome
nal, vi havde aldrig set noget lignende. 
Da forårsarbejdet var overstået, og 
kreaturerne var kommet på græs, 
stod roehakningen for. (-) Vi gik i roer
ne kl. 7. Vi hakkede roer Karla og mig 

samt et par løse arbejdere, to koner 
den ene gift med fodermesteren. Vi 
gik i roerne i små 3 måneder, udtyn
ding og så hakning anden gang bortset 
fra en uge til høbjergningen. (-) For
uden korn havde vi også et stykke 
med ærter til foderbrug. (-)

Vi rejste begge til november fra Span
det. Karla fik plads i Kolding en meget 
kort tid, og jeg tog ophold på Gråsten 
Landbrugsskole i 5 måneder. (-) Op
holdet kostede 200 kr. pr. måned plus 
bøger for ca. 200 kr. Jeg havde søgt og 
fået pladsen som gymnastikleder ved 
skolen og fik på den måde halv fri
plads. (-) Foråret kom tidligt det år, 
og det kneb at sidde i skolestuerne, 
mens man på markerne var i fuld 
gang med forårsarbejdet. Da vi rejste 
fra skolen den 1. april, var jorden 
dækket af sne. En god tid var forbi, 
og et godt kammeratskab sluttede 
igen, da vi drog hver til sit.
Jeg tog nu til mit hjem, idet det nu 
var ved at være tiden, hvor der skulle 
træffes forberedelser til, at jeg skulle 
overtage gården derhjemme.

Mekaniseringen af landbruget var nu 
så småt begyndt. Noget af det første, 
der kom rigtig frem var gummihjulet, 
først på trillebøren så på vognene. (-) 
Traktoren var også kommet i begræn
set tal, men nogle stykker gik der da. 
Hjemme på gården var der kommet 
en ny såmaskine til i den tid, jeg var 
hjemmefra. (-)
I efteråret gravede vi ud til et nyt hus 
til mine forældre på en grund, min
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Roerne hakkes.
Udtynding og hakning af roer var en meget 
arbejdskrævende opgave, hvor også børnene 
kunne inddrages.

far havde købt i Visby. Huset blev 
bygget i løbet af vinteren 52-53. (-) 
Foråret 53 blev vi gift, og til maj 53 
overtog jeg gården hjemme i forpagt
ning. Mine forældre flyttede i deres 
nye hus. Der begyndte så et nyt afsnit 
af min tilværelse.
Optimismen i landbruget var stor på 
det tidpsunkt. Der var mange beskæf
tiget i erhvervet, og alt kunne sælges, 
idet Europa var udhungret efter kri
gen, og landbruget i de andre lande 
havde lidt mere under krigen, end

dansk landbrug havde. Vi fik gang på 
gang at vide, at vi havde produktions
apparatet i orden, og at dansk land
brug var verdens bedste landbrug. 
Økonomien i landbruget var i de 
første efterkrigsår rimelig god, vel 
nok den bedste periode dansk land
brug har oplevet. (-) Der var adskillige 
unge, der havde etableret sig i den 
tid, og når der blev købt eller solgt en 
ejendom, så man tit at de, der havde 
oplevet tiden før første verdenskrig, 
rystede på hovedet og sagde, at det 
kunne aldrig gå. Ejendomspriserne 
steg lidt efter lidt, dog ret moderat i 
forhold til, hvad vi senere oplevede. (-) 
De, der købte de første fem år efter 
krigen, gjorde det virkelig godt. Senere 
gik det helt anderledes. Der blev end
nu på det tidspunkt bygget nye hus
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mandssteder med et jordareal på ca. 
15 ha. Det kunne en familie dengang 
klare sig på. (-) Derfor var man natur
ligt nok fuld af forventninger til en 
fremtid som bonde og til at få foden 
under eget bord. (-)

Vi forpagtede gården for en 5 års peri
ode. Forpagtningsafgiften var 100 td. 
byg årligt. Derudover skulle jeg betale 
alle faste udgifter, ejendomsskatter, 
forsikringer osv. Vi havde tilsammen 
sparet en del penge op, de gik til køb af 
besætningen, der bestod af 11 køer 
med de kalve, der var født siden nytår, 
tre heste og tre grisesøer samt ca. 100 
høns. Ligeledes overtog jeg maskinerne 
på gården til skatteværdien og havde 
så en gæld til min far på 9.500 kr., 
som skulle afdrages i løbet af de 5 år, 
eller hvis jeg solgte nogle af hestene. 
Desuden skulle der købes møbler. Det 
beløb sig til ca. 4.000 kr. Vi fik en 
konfirmeret dreng som medhjælp fra 
samme dato. Han var hos os til efter
året 54. Hans løn var 150 kr. pr. 
måned. Det hele gik ret almindeligt 
efter den tids forhold. (-) Vi fortsatte 
med landbrugets drift så nogenlunde, 
som det altid havde været. Besætnin
gen skulle jo arbejdes op, men der var 
et problem, idet vi havde fået kalve
kastning i kobesætningen og var i 
gang med en vaccineringsplan, der 
dog ville tage en del år. (-)

1954 var værre. Det år druknede 
kornhøsten i vand. (-) Det værste var 
dog besætningen, idet der blev vedta
get på mejerigeneralforsamlingen, at 

nu skulle de sidste besætninger med 
kalvekastning sættes ud. Vi måtte så 
af med alle køerne undtagen tre, der 
ikke var ramt, og så i gang med at 
købe en ny besætning sammen. De 
kvier, der var blevet vaccineret, måtte 
vi ligeledes beholde. Der blev købt 6-7 
kælvekvier rundt om fra, og alle af 
RDM racen, da det var dem, jeg mente 
ville være bedst fremover. (-)
I sommeren 1955 byggede vi et mindre 
maskinhus. Mekaniseringen var jo i 
gang randt om, og der skulle jo også en 
traktor til hos os. (-) Hestene blev 
solgt, og gælden på dem betalt til min 
far. (-) Der blev også senere købt en 
speciel engplov, som vi var nødt til at 
have, da en almindelig plov ikke kun
ne bruges i moseengene. (-)

Men i november 1958 skete katastrofen. 
Gården brændte. Vi moderniserede 
kostalden samt fik den gamle heste
stald bygget om til svinestald. (-) Vi 
havde endnu ikke fået regningen fra 
håndværkerne, da gården brændte. (-) 
Vi fik alle dyr ud, det meste af vort 
indbo, samt nogle få maskiner, men 
hele avlen, de faste maskiner samt det 
meste af bygningerne gik tabt. (-) Der 
skulle jo så bygges nyt. S vinestalden 
fik nyt tag på inden jul, og der blev in
stalleret strøm. Byggeriet kom i gang i 
februar, og midt på sommeren var det 
afsluttet. Prisen for det nye var 85.000 
kr. Det omfattede stuehus på ca. 125 
kvadratmeter med centralvarme og 
badeværelse, noget der ikke var almin
deligt på landet dengang, kostalden 
med plads til ca. 35 kreaturer og nogle 
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søer samt lade på ca. 120 kvadratmeter. 
Alt i alt et byggeri, som kunne rumme 
det samme, som var brændt ned. Alt 
bygget i røde sten med eternittag. (-)

Til 1. maj overtog vi gården til ejen
dom, forpagtningen ophørte. (-) De 
næste par år forbedrede økonomien sig 
lidt. Vi havde nu muligheder for en 
større svineproduktion. (-) I kostalden 
havde vi 16-18 køer i disse år, svinepro
duktionen lå på ca. 250 stk. årligt. (-)

Det var både en god periode og en 
hård tid. Fritid var der ikke meget af.

(-) De store omstruktureringer i land
brugets forhold var vi jo direkte ind
blandet i, og det var både spændende 
og interessant. Vi troede jo fuldt og 
fast på en fremtid for dansk landbrug 
og arbejdede på at skabe en bedrift, 
der hele tiden var med i udviklingen og 
levedygtig. Det krævede jo orden i de 
økonomiske forhold og en rimelig 
egenkapital for at overleve. (-) Var der 
ikke penge nok i et dårligt år, måtte 
man jo spare enten på de private ud
gifter eller udskyde planlagte investe
ringer til bedre tider.

Karl, forkarl, 
inseminør, forpagter og gårdejer.
Herluf Damsgaard er født i 1920 i 
Vendsyssel i Skæve Brugsforening, 
hvor hans far var uddeler. Samme år 
købte faderen en gård i Serritslev. Efter 
et efterskoleophold kom Herluf Dams
gaard ud at tjene. Først hos familie i 
Vendsyssel, så på Sjælland og i Søn
derjylland. 11948 tog han uddannelse 
som inseminør og arbejdede som 
sådan, indtil han i 1955 forpagtede 
sin fasters gård. I 1959 købte han 
gården, som en søn overtog i 1978.

Jeg var hjemme som "bette karl", til 
jeg var seksten. Så kom jeg på Hal- 
vorsminde Efterskole. Det var en god 
vinter, hvor vi hovedsagelig fik opfri
sket vore skolekundskaber. Vi havde 
meget sløjd, som jeg fik meget glæde af 

som selvstændig landmand. Om som
meren var jeg hjemme igen.
Det efterår, jeg var sytten, fik jeg 
plads som andenkarl. Vi var tre karle 
og gift fodermester. Det var ved en 
farbror og tante. De var barnløse. Der 
var jeg i to år, og det skulle mange år 
senere blive mit og min kones hjem. 
Lønnen var 600 kr. det første år, 700 
det næste. Jeg var glad for at være 
der. Min farbror var en dygtig land
mand, hvis store interesse var sort
brogede køer. I begyndelsen blev jeg 
måske skoset lidt af mine medtjene
re, fordi jeg var af familien, men det 
faldt på plads, for vi blev sammen i 
begge år. Alle spiste sammen og sad i 
stue sammen om aftenen, ligesom der 
blev sørget for læsestof til os.
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Vi prøvede at få plads, der var lærerig, 
men lønnen spillede også en rolle. Der 
skulle jo tænkes på opsparing, hvis 
man ville være selvstændig. Vi fik 1/3 
af lønnen udbetalt til maj og 2/3 til 
november, men kunne i øvrigt altid få 
penge aflønnen. Den daglige arbejds
tid var på 10 timer om dagen 6 dage 
om ugen foruden morgenarbejde, rense 
ved svin og heste og strigle heste en 
time. Arbejdet fandt vi aldrig hårdt 
eller kedeligt. Vi var opvokset på lan
det og vidste, hvad der skulle laves. 
Vi var altid tilfredse. Der var mange 
unge fra gårdene, vi mødtes tit om af
tenen, fulgtes ad til gymnastik, fod
bold og dans. Der blev stiftet en fore
ning for unge landmænd på Brønder- 
slevegnen, den tog sig af faglige møder. 
Jeg var i bestyrelsen nogle år. Jeg var 
også i bestyrelsen for Ungdomsfore
ningen. (-)

Efter to år ved min onkel og tante var 
jeg forkarl hjemme et år. Det år, jeg 
blev tyve, og det år, vi blev besat af ty
skerne. Næste år var jeg forkarl på en 
gård i Tårs 20 km. fra mit hjem. Der 
var 60 ha. Vi var fire karle og gift fo
dermester. Jeg var glad for at være 
der. Det var en ung ejer, der lige over
tog sit hjem, temmelig forsømt, så der 
var arbejde nok. I forsommeren lavede 
vi tørv til salg. Det var i hestetrukket 
æltemaskine. (-) Lønnen det år var 
1.025 kr. Jeg havde bestemt, jeg ville 
på højskole til november, så jeg tog alt 
det arbejde, jeg kunne, for at supplere 
indtægten. De hårde vintre var hård 
ved de ældre huse, så da det blev forår 

var næsten alle fugerne frosset ud, så 
jeg fik akkord på at reparere det hele 
om aftenen. Det gav en god skilling, 
men mange aftener s arbejde.

3. november mødte jeg på Vallekilde 
Højskole. Det blev en stor oplevelse. (-) 
Mine forældre betalte mit efterskole
ophold, hjalp til med højskoleophol
det, men landbrugsskolen senere 
måtte jeg klare selv. Mine forældres 
økonomiske forhold var sådan, at jeg 
ikke i nogen tilfælde kunne få under
støttelse. 1. april var vi færdige på 
skolen, og jeg fik arbejde i skolens 
gartneri i april måned og havde fået 
plads på en gård i nærheden af skolen. 
Der var 24 ha. Lønnen 1.050 kr. for 
sommeren. Det var ved unge folk på en 
nybygget gård efter brand, og for 
første gang oplevede jeg fodergang i 
kostalden. Det blev en dejlig sommer. 
Vi, der havde plads tæt på skolen, var 
inviteret med til alle underholdnings
aftener og udflugter. Det havde vi me
gen glæde af.

Pladsen var ovenud god. Vi var to 
karle. Den unge karl passede køerne. 
Jeg fik også lært at malke med ma
skine. Det var første gang, jeg prøvede, 
og jeg var dog 22 år. (-)

Efter to år ude skulle jeg hjem igen, og 
det forløb, som det plejede godt. Jeg 
tog plads som fodermester for vinte
ren. Det var ikke let i Vendsyssel at få 
plads for et halvt år, men lønnen høje
re, når det lykkedes. Jeg var bestemt 
på landbrugsskole næste vinter og vil
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le derfor gerne tjene mere. Den vinter 
hører ubetinget til den dårligste i min 
ungdom. Der var skel mellem her
skab og tjenestefolk. Ophold i folke
stue, der i hvert fald ikke var noget 
luksuslokale. Arbejdsmæssigt gik det 
godt nok, jeg var ret selvstændig og 
synes trods alt, jeg lærte en del. Fra 
maj til november var jeg fodermester 
på en gård i Skallerup. Der var 25 ha. 
Vi var to karle, og der var fine for
hold. Jeg kom ved at fæste mig for 
halvt år op på 1.700 kr. i løn. Væsent
lig bedre end helårsfæste.
Jeg tog på Gråsten Landbrugsskole 
om vinteren. Vi var seks højskole- 
kammereater fra hele landet, der var 
blevet enige om at mødes på lands
brugsskole. Det var en meget god og 
lærerig vinter. Det vigtigste var nok, at 
man fik forudsætningerne for at følge 
med i, hvad der kom af nyheder land
brugsmæssigt, forsøgsresultater og 
faglige tidsskrifter.

Om sommmeren havde jeg plads på 
en gård i Kollund ved Kruså. Jeg var 
hjemme i april måned og skulle møde i 
pladsen den 1. maj 1945. (-) Det blev 
en dejlig sommer. Der er en egen 
stemning i en grænseegn, ikke mindst 
den sommer. Der kom mange kendte 
personligheder på gården, og vi blev 
altid inviteret ind for at høre på sam
talerne. (-)

Jeg havde været ude at tjene i to år og 
var så hjemme året efter. Det år, jeg 
fyldte 26. Jeg havde nået den alder, 
hvor man gerne ville være selvstændig; 

men min far og hans generation ad
varede, de kunne jo huske, hvordan 
det gik efter sidste krig. Jeg bestemte 
mig så for at søge optagelse på Land
bohøjskolen og skrev til forstanderen 
på Gråsten Landbrugsskole, om jeg 
kunne få plads ved landbruget og følge 
aftenundervisningen for aspiranterne 
frem til april, hvor jeg så skulle have 
fire måneder mere heltids på skolen. 
Jeg fik plads som forkarl. Vi var seks 
karle, 120 ha. stiv lerjord, og jeg fik 
min viden om landbrug godt supple
ret.
Imidlertid traf jeg min senere kone, 
en god alsisk pige, hun var privatpige 
ved forstanderen. Det reviderede 
mine planer for Landbohøjskolen. Det 
ville jo tage fire år plus 2-3 år, inden 
jeg kunne forsørge en familie, så jeg 
syntes, det var for længe.

Det var på den tid, man begyndte at 
uddanne inseminører til kvæg. Det var 
vellønnet og kun 3 måneders uddan
nelse. For at blive optaget, skulle man 
have tilknytning til en kvæg-avlsfore
ning. Jeg søgte i Hjørring og blev lovet 
arbejde, når der blev brug for det, og 
blev på den måde optaget på kursus 
på Malling Landbrugsskole til 1. april 
året efter. Jeg må fortælle, at jeg så 
blev på landbrugsskolen som forkarl 
hele året og tjente hele 4.000 kr.

Jeg tog hjem til november, hjalp til 
hjemme og tog tilfældigt arbejde og 
rejste så til Malling Landbrugsskole 
og klarede den ikke særlig vanskelige 
eksamen. Jeg kom hjem til juli og ar
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bejdede som ferieafløser i 3 måndeder 
og havde så igen løst arbejde bl.a. tør- 
vegravning om foråret, til jeg fik fast 
arbejde som inseminør til første juli, 
først ferieafløser og fra første oktober 
mit eget distrikt i V. Hjermitslev.

Vi blev gift og købte et ældre hus for 
16.000 kr. Vi lånte dem alle, da vor 
fælles opsparing gik til en ny bil; det 
var forøvrigt på indkøbstilladelse. Jeg 
syntes dog, jeg lærte meget, jeg kom jo 
rundt på mange landbrug og fik set, 
hvordan det skulle gøres rigtigt, men 
også det modsatte. Jeg har altid in
teresseret mig for kvægavl, og det fik 
jeg jo daglig opfrisket. Jeg fik også 
megen glæde af mit kendskab til inse
mination, drægtighedsundersøgelse 
og ufrugtbarhedsbehandling, da jeg 
selv fik køer. Jeg købte bl.a. sæd fra 
gode tyre forskellige steder i landet. 
Det kunne klares til rimelig pris, når 
jeg selv kunne lægge det i koen. Vi 
tjente godt, ca. dobbelt så meget som 
en ung planteavlskonsulent, som også 
havde bopæl i V. Hjermitslev.

Efter seks år havde vi bestemt at holde 
op og købe landbrug. Min onkel, som 
jeg tjente hos i min første plads, var 
imidlertid død. Min tante havde drevet 
gården med bestyrer i fem år, men 
var kørt træt. Hun kom så, om vi ville 
købe gården. Der var 49 ha. Udbyg
ningerne var brændt to år før. Der 
blev opført stor rummelig lade, men 
staldene forblev de samme bortset fra 
ny tagkonstruktion, det vil sige kostald 
uden fodergang med plads til 22-23 

malkekøer og opdræt. Vi ville gerne 
købe, men vi turde ikke med den op
sparing, vi havde. Vi sagde så, vi ville 
gerne forpagte, men det ville min tante 
ikke. Så gik der nogle måneder, vi var 
så småt begyndt at se os om efter noget 
andet. Min tante kom så igen og sagde, 
at vi alligevel godt kunne forpagte 
"Viksig". Vi blev enige, og vi forpagtede 
gården for fem år. Det var i 1955. Fire 
år senere kom en gammel bekendt fra 
V. Hjermitslev ind. Han var formand 
for den lokale sparekasse, han spurgte, 
om vi ikke kunne købe gården. De 
havde mange ledige penge i sparekas
sen. Vi kunne låne dem, vi havde brug 
for, på 20 år. Renten var 4 1/2%. Vi 
skulle oprindelig give 330.000 kr for 
gården. Da vi forpagtede, købte vi be
sætning og maskiner for 80.000 kr. Vi 
havde selv sparet 45.000 kr. op. Vi fik 
noget hjælp fra begge vores hjem, så 
vi havde 58.000 kr. Vi skulle låne 
30.000 kr. Det fik vi med besvær ved 
hjælp fra gode kautionister, man ville 
ikke nøjes med tre. Jeg husker, da vi 
var ved sagfører og fik skrevet, var 
omkostningerne blevet større, end vi 
havde regnet med, så da det hele var 
gjort op, sad vi og manglede 1.000 kr. 
Ikke meget i dag, men dengang var 
det alvorligt nok. Vi fik lov at skylde 
dem, indtil vi kunne betale, så vi star
tede med en minus kassebeholdning 
på 1.000 kr.
Vi spurgte så min tante, om vi kunne 
købe nu efter de 4 år. Nu turde vi 
nok. Det kunne vi nok. De 300.000 kr. 
gjaldt stadig. Vi havde jo købt for 
80.000 kr. og skulle så give 220.000 kr 

85



for den nøgne gård. Vi skulle låne 
6.000. Resten var faste lån. Vi fik som 
lovet pengene på tyve år i sparekassen 
uden anden sikkerhed end i gården. 
Jeg husker forpagtningsafgiften var 
3.761 kr. i kvartalet. I dag en latterlig 
sum. Dengang kunne det godt knibe.

Ejendommen havde som sagt 49 ha., 
heraf 6 ha. eng, som lå lidt fra ejen
dommen, og som blev brugt til 
græsning til ungkreaturer, endvidere 1 
ha. skov. Resten sandmuldet ikke alt 
for god kvalitet.

Stuehuset var fra 1886, så vidt vi 
kunne få oplyst. Da vi købte, var der 
ingen toilet eller badeværelse eller 
centralvarme. Da vi købte i 1959, blev 
vor yngste datter født, og lige inden 
fik vi lavet toilet og badeværelse. Få år 
senere fik vi centralvarme, det var et 
helt andet hus, fugt og mug blev vi fri 
for. Først i tresserne gik vi nyt køk
ken, to små stuer lagt sammen. Først i 
halvfjerdserne fik vi lavet værelser på 
loftet til de store børn, fik det gamle 
tegltag udskiftet med asbest og byg
gede veranda ud i haven.

Udbygningerne var brændt 2 år, før vi 
kom, og må derfor siges at være vel
holdte. Kostald i en fløj, svinehus i en
den af samme med fedesvin på loftet.

På vej fra møllen.
Store Viby på Hindsholm.
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Det gamle møddingssted på gårdspladsen 
kunne forvandles til en velgødet haveplet. 
Gammelmor viser, at hun endnu mestrer kun
sten at strikke, stående og gående med mælke
spanden på hovedet.

Laden med mølleri i midten. Heste
stald, maskinhus og folkeværelse i det 
andet fløjhus. Da vi fik centralvarme, 
blev det samtidig indlagt i folkeværel- 
serne, og der blev indrettet toilet og 
bad. Der var møddingsplads og ajlebe
holder på gårdspladen. Der var ude
lukkende elektricitet til trækkraft. Vi 
havde egen vandboring, men ikke for 

meget vand, så da der først i tresserne 
blev lavet fælles vandværk, gik vi 
med. (-)
Vi startede med gift fodermester, der 
var fodermesterhus lige ved gården, 
bygget midt i 30’eme, en voksen karl og 
en ung karl og en ung pige til hjælp i 
huset. Vi havde ung pige de første 10- 
12 år, mens børnene var små. Både pi
gen og min kone hjalp til i roer og i 
høst. (-) Vi lavede ny kostald året efter, 
at vi havde købt gården, altså i 1960. 
Den blev lavet i det meste af laden 
selvfølgelig med fodergang og plads til 
ca. 35 køer og opdræt. 1960 blev et 
meget dårligt år for både grise og 
køer, men med velvilje fra foderstof
handleren kom vi igennem og ind i en 
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jævn og god fremgangskurve. (-) Da vi 
lavede ny kostald, blev den gamle lavet 
til svinestald. Vi fik plads til 20-25 
søer, som vi fedede grise af. (-) I 1968- 
69 solgte vi en tredjedel af køeme, så vi 
havde 20-22. Vi gik ned på en med
hjælp. (-) Sådan kørte vi til 1974, da 
byggede vi ny fedesvinestald til 400 
grise. (-) I 1976 byggede vi ny fare- 
stald, solgte de sidste køer og lavede 

kostalden om til goldsostald og fare- 
stald. Vi kom nu op på 80-90 søer og fe
dede grise selv. (-)
Vi startede jo i 1955, og jeg synes, der 
var en jævn fremgang i alle årene med 
ovenud god indtjening i de første år af 
vort medlemsskab af EF. (-) Vi synes, vi 
har haft et dejligt liv med mange glæ
der og få skuffelser og ingen sorger.

Fra by til land.
Landvæsenselev, landbruger og gårdejer.
Henning Poul Keiding er født i 1925 
på Frederiksberg i en familie, der ikke 
hvade nogen tilknytning til landbru
get. Da han ønskede at blive land
mand, fik han en landbrugsuddannel
se på en større gård i Himmerland og 
som elev på to sjællandske godser sup
pleret med et ophold på landbrugssko
le. I 1951 købte han en ejendom ved 
Borup, og i 1962 overtog han og hans 
kone hans kones fødehjem, en gård 
ved Borup.

Jeg er opvokset i byen. (-) Da min far 
var meget bortrejst, og min mor var 
svagelig, blev vi nært knyttet til vores 
"Grete". Hun var fra et husmands
hjem på Herlufmagleegnen, så da jeg 
for første gang besøgte denne vidun
derlige verden med dyr, marker, na
bogårde med legekammerater og ture 
til mølle og mejeri med hestevogn, så 
var min hu for altid til landbruget. (-) 
Under et sommerferieophold ved 

Blokhus lærte jeg en landsmandsfa
milie fra Alborgegnen at kende. Det 
blev til adskillige ferieophold hos disse 
rare mennesker. Deres gård blev mit 
egentlige første lærested, da jeg 
trumfede min vilje igennem og forlod 
skolen for at blive landmand. (-) Jeg 
var her fra februar 1942 til november 
1943. (-) Jeg deltog i alt arbejde på 
gården og fik på den måde en form 
for grundkursus. Her var altid nok at 
lave. Vi var ofte lidt bagefter med ar
bejdet, selv om løs arbejdskraft blev 
hentet ind af og til. Til gengæld med
førte det så, at der var rig mulighed for 
mig til at få afprøvet alle mulige ar
bejdsfunktioner. Så jeg var egentlig 
slet ikke så dårligt forberedt, da jeg 
tiltrådte min første egentlige elev
plads. (-)

Den 1.1.1943 tiltrådte jeg mit arbejde 
på en gård lidt syd for Løgstør som 
elev med familiært forhold. Det blev
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Landmændene aflagde regelmæssige besøg i 
købstædernes købmandsgårde. Her Andresens 
gård i Kerteminde.

et lærerigt år på en gård med orden i 
tingene. (-) Jeg deltog i alt forefaldende 
markarbejde under vejledning af en 
dygtig forkarl. (-) I årets løb kom jeg til 
at prøve alle arbejdsfunktioner. Man 
må heller ikke lade nogen muligheder 
gå fra sig, når man skal lære at køre 
med landbrugsmaskiner. Specielt fik 
jeg en fin oplæring i pløjningens ædle 
kunst. Jeg erindrer med glæde skønne 
efterårsdage ved en godt indstillet 
plov med et par velfungerende heste

foran. Det er den dag i dag stadig et af 
landbrugets meget vigtige arbejder. 
(-) Nogen egentlig teoretisk land
brugsfaglig uddannelse var slet ikke 
aktuel på daværende tidspunkt. Jeg 
købte min første landbrugsfaglige bog 
”Den ny landmandsbog” under mit 
ophold på gården. Den blev mig til 
megen gavn og glæde igennem mange 
år. Det var også igennem dette år, at 
fornemmelsen af en vis planlægning 
af min uddannelse ville blive en nød
vendighed. Jeg begyndte at nære 
drømme om at blive godsforvalter eller 
godsinspektør, idet tanken om selveje 
på dette tidspunkt lå mig meget 
fjernt. (-)
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Imod slutningen af mit læreår beslut
ter jeg mig til at søge arbejde på Sjæl
land. (-) Igennem en bekendt får jeg 
arbejde som elev på Frihedslund ved 
Høng. Så 1.11.1944 drager jeg med 
skab og kiste imod Sjælland. (-) Det 
var en helt ny verden at stifte be
kendtskab med. Frihedslund ligger 
lige øst for Tissøen. Den er på 600 td. 
Id. ager og 150 td. Id. eng, som er be
liggende i Amosen.(-) Den daglige 
drift blev ledet af en inspektør. Til sin 
hjælp havde han en ugift underforval
ter samt en gift fodermester. Gift for
karl, adskillige gifte husmænd, 4 fod
erelever og 10 landvæsenselever i ma
terialen (markbruget). Desuden var 
her magasinforvalter ("køre Lars"), 
som forestod arbejdet i mølleriet og 
fordelingen af foderstoffer til de for
skellige stalde. Herudover kørte han 
hver morgen mælken til Høng sta
tion, hvorfra den blev sendt til Enig
heden i København. På dette tids
punkt var det en særdeles lukrativ 
forretning at levere "københavner
mælk". Køre Lars deltog også i leve
ringen af sukkerroer om efteråret. (-)

Selve driften af et gods var dengang 
ikke principielt afvigende fra driften 
af en bondegård. En stor kvægbesæt
ning var grundlaget for vekselafgrø
der (roer og græs) og gødskningen af 
disse. Det var igen basis for kornaf
grøderne. (-)

Eleverne boede i elevbygningen. 
Landvæsenseleverne i stueetagen. 
Fodereleverne på førstesalen. I kæl

deren havde vi hver sit aflåsede skab 
til arbejdsfodtøj og håndredskaber. Vi 
havde centralvarme på værelserne og 
et prægtigt badeværelse med varmt 
og koldt vand. 4 brusere, det var for
nemt efter tidens forhold, og der var 
vamt vand i hanerne og varme på 
værelserne, da godset havde egen tør
vemose og således ikke manglede 
brændsel. (-) En elev aflønnedes med 
600 kr. for vinterhalvåret og 1200 kr. 
for sommerhalvåret og så naturligvis 
kost og logi. Flere af os fik dog 200- 
300 kr. yderligere, da vi forlod plad
sen efter et års forløb. (-)

På Frihedslund møder jeg for første 
gang reguleret arbejdstid. 8 timers 
arbejdsdag om vinteren og 10 timer 
om sommeren. Weekendfri fra kl. 2 
lørdag efter middag. Kl. 6 om morge
nen stillede vi i hestestalden og gik i 
gang med at strigle og børste vores 
heste. Herefter en halv time til mor
genmad. Så stillede vi igen i heste
stalden bag vores heste for at få be
sked om dagens arbejder. Underfor
valteren sætter i arbejde. Han be
gyndte nærmest porten med spand 
nr. 1, derefter spand nr. 2, førsteele
ven og så fremdeles. Jeg startede med 
spand nr. 13, så jeg var altså elev nr. 
12. Efter arbejdstildelingen blev sele
tøjet lagt på hestene, som derefter 
blev rykket ud på staldgangen. Således 
opmarcheret i nummerorden afvente
des det, at uret på hovedbygningen 
slog 7. Kolonnen satte sig i gang i det 
øjeblik, uret faldt i slag. Uden for por
ten ventede inspektøren med trind 
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mave, spidsbukser, små træsko og 
egespir. Alle lettede på kasketten og 
hilste godmorgen. (-) Vi medbragte 
muleposer med foder til hestene. I 
muleposen lå ens egen frokostpakke. 
Man lærte meget hurtigt at sikre sig 
sin egen frokost, inden man gav he
sten mulepose på. Man lærte også 
hurtigt, specielt i barsk vintervejr at 
stille hestene med rumpen imod vin
den og anbringe sig selv imellem de 
varme heste. Så stod man der og lune
de sig med sin madpakke kl. 9.30. 
Hen imod middagstid, afhængig af 
hvor langt borte fra gården, arbejdet 
foregik, spændte vi fra redskaberne og 
red hjemad. Vi samledes noget uden 
for gården og red i nummerorden 
hjemad, således at gårdspladsen nåe
des nogle minutter i 12. Hestene fik 
vand og blev sat på stald. Vi andre gik 
ned i folkestuen under inspektørboli
gen og spiste til middag. Hele denne 
procedure gentog sig kl. 13. Vi kom 
hjem fra markarbejdet kl. 16 i vinter
halvåret og kl. 18 i sommerhalvåret.
Til al kørsel med vogne og til pløjning 
anvendtes 2 heste. Til kørsel med 
selvbinder 3 heste. Til de store forårs
harver og til såmaskinerne anvendtes 
ofte 3-4 heste. (-)

Når jeg tænker på Frihedslund, er 
det først og fremmest arbejdet med 
disse store, dejlige heste, jeg erindrer. 
De kom for alvor til deres ret i roe
kampagnen. Her dyrkedes 100 td.ld. 
med sukkerroer til Gørlev Sukkerfa
brik. Roerne leveredes i oktober, no
vember og december. Affaldet blev ta

get med tilbage og brugtes til kreatur
foder igennem hele vinteren. Gårdens 
egen lastbil og fremmede vognmænd 
leverede roerne. Roehøsten var et 
kæmpearbejde, hvori en mængde 
mennesker var involveret. Først blev 
roerne løsnet med en lille plov. Så 
trak husmændene og deres koner ro
erne op og bankede dem fri for jord. 
Herefter huggede de toppen af og 
smed roerne og toppe i hver sin bunke. 
Det var akkordarbejde. Så var det 
elevernes tur. De kørte toppen hjem 
til kreaturfoder eller til ensilering. 
Endelig blev roerne kørt ud til vejen. 
Alt læssearbejde foregik med hånd
kraft. Vi kørte i nummerorden og skul
le holde pladsen i køen. Det var en 
selvfølge, at man satte en ære i at holde 
sin plads og ikke blive overhalet. Af
læsningen foregik ved at køre hjulene i 
den ene side op på et par bukke og så
ledes tippe vognen over på en langbuk i 
den modsatte side. Med rutine kunne 
man få over halvdelen af læsset kastet 
ud af vognen. Det krævede at man 
havde magt over sine heste og en dygtig 
medhjælper til at holde styr på bukke
ne. I regn og pløre var det en vanskelig 
operation. Endelig kunne vi så gå i 
gang med at læsse lastbilerne med 
håndkraft. Vi har været en 30-40 men
nesker beskæftiget dagligt i roerne fra 
først i oktober til sidst i november. Et 
mindre stykke med kålrabi til foder
brug var det nærmest en leg at have 
med at gøre i forhold til sukkerroerne.

Efter roekampagnen hastede det med 
at få kørt møget fra markbatterierne 
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ud på de arealer, hvor der skulle være 
roer til næste år. Om muligt skulle 
møget gerne piøjes ned inden vinte
ren. Efter jul begyndte arbejdet med 
tømningen af den enorme mødding 
ved kostalden. Det var hårdt arbejde 
for både mennesker og dyr. Vi måtte 
ofte have 4 heste foran hver vogn 
opad de sne- og frostglatte bakker. (-) 
Resten af vinterens arbejder bestod 
hovedsageligt i at køre foder hjem til 
kostalden. Her var det en ren loppe
tjans at få lov til at komme med ud i 
Hallebyore og hente hø fra de enorme 
høstakke. Et læs hø svarede til een 
dags arbejde. De 4 timer gik med kør
selen. Det var skønt på hjemturen at 
sidde dybt begravet i et læs duftende 
hø. Hestene kendte jo selv vejen. (-)

Efter vinterens "vognmandskørsel" 
stod forårsharvningen og såningen for 

døren. Selvfølgelig var vi i god fysisk 
træning, men nu skulle vi trave time ef
ter time bag efter hesteredskabeme. (-)

Om sommeren avancerede jeg til 
førsteelev på grund af stor udskiftning 
i elevflokken. Landmandssønnerne 
skulle hjem og hjælpe forældrene. Det 
betød, at jeg i en periode af forsomme
ren var den eneste af eleverne, der 
kendte alle hestene fra hinanden. Så 
det var en ganske vigtig funktion, jeg 
havde om morgenen, når vi skulle 
hente dyrene i foldene, at få de rigtige 
dyr tildelt den rigtige mad.

Endelig nåede vi frem til høstens store 
arbejdsopgaver. Det var et impone
rende syn, når vi kørte med 10 selv
bindere efter hinanden op og ned af 
de store bakker med Tissøens blin
kende overflade i det fjerne. (-)

Høstmarker ved Kertemindebugten.
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31. oktober var sidste arbejdsdag for 
mig på Frihedslund. Nu rejste jeg til 
Kålund Kloster for at tage arbejde i 
kostalden som foderelev. Hvad enten 
du skulle være selvstændig, bestyrer, 
forvalter eller inspektør, så hørte 1 
års arbejde i kostalden som en selv
følgelighed med til ens uddannelse. 
Kålund Kloster eller Kalundborg La
degård var på ca. 500 td. Id. Ledelsen 
forestodes af en forpagter og en for
valter. På godskontoret var to ansatte. 
Markarbejdet blev forestået af en 
underforvalter, 12 landvæsenselever, 
nogle husmænd og en magasinforval
ter. For ledelsen af kostalden stod en 
overfodermester og en underfoderme
ster. De havde til deres hjælp 10 fo
derelever, 6-8 malkekoner, 1 strigle
mand og 1 nattevagt. Mælken blev 
behandlet på gårdens eget mejeri og 
leveredes i København under beteg
nelsen børnemælk. Derfor var her an
sat 2 mejerister og en mejerielev. 
Yderligere gav godset arbejde til 3 
mælkekuske, som fra deres vogne 
stod for detailsalget af mælkeproduk
ter i Kalundborg by. (-)

Arbejdet i kostalden blev ledet af en fo
dermester, som til sin hjælp havde en 
underfodermester. Disse mænd havde 
et næsten kunstnerisk talent for det 
arbejde med de store herregårdsbe
sætninger og for kvægavl i det hele 
taget. Dengang talte man om foder
mesterfamilier. (-) Da jeg var på 
Kålund Kloster, anede vi endnu ikke, 
at æraen for disse store kvægbesæt
ninger og deres dygtige ledere var ved 

at rinde ud. Disse mænd kendte hvert 
eneste dyr i stalden. Og her drejede 
det sig om 200 malkekøer og tilhøren
de opdræt. Malkekøerne og ungkrea
turerne var opstaldet i hovedstalden, 
som var en vinkelstald. Roehuset var 
placeret i selve vinkelen og lå således 
særdeles praktisk for udførelsen af 
fodringsarbejdet. De nyfødte kalve 
stod i de første dage bag ved deres 
moder, således at de kunne få råmælk 
fra deres moder i de første levedage. 
Herefter blev de overført til en speciel 
kalvestald. Endelig omfattede stald
anlægget en mindre tyrestald.

Om morgenen kl. 4 kom fodermesteren 
rundt på værelserne og vækkede os. 
Kl. 4.15 begyndte arbejdet i kostal
den. Morgenmalknignen udførtes af 
malkekonerne og eleverne. Konerne 
malkede 20 køer hver og eleverne 10- 
12 køer hver. De fleste køer blev 
håndmalket 3 gange dagligt. Mælken 
kom på junger og blev øjeblikkeligt 
kørt over til mejeriet på en junge
vogn. Det var jo kun en kort tur lige 
over gårdspladsen. Så snart morgen
malkningen var overstået, fik køerne 
tildelt deres kraftfoderration. Det var 
underfodermesterens arbejde. Ratio
nernes størrelse var noteret på en 
tavle, der hang over koens bås. Disse 
tal blev justeret ved kontrolvejninger 
hver anden uge. På den modsatte side 
af tavlen var noteret koens data: 
slægtsforhold, alder, sidste kælvning, 
årlige ydelse og daglig ydelse. Ime
dens fodermesteren tildelte kraftfo
der, blev rensearbejdet udført af ele
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verne. Enhver kan sige sig selv, at en 
besætning på langt over 300 dyr 
kræver en enorm mødding. Da kostal
den var hævet over jordoverfladen 
med mere end 1 m., så var det nød
vendigt at køre på solide møddings
brædder anbragt på bukke ud til selve 
møddingen. Det krævede stor øvelse 
at håndtere en fyldt møgbør ud over 
disse brædder. (-) Efter rensearbej- 
dets afslutning fortsattes med tilde
ling af grovfoder til kreaturerne: roer 
og halm. Det var efter datidens for
hold en moderne stald at arbejde i. (-) 
Alt foregik i småløb. Staldarbejde er 
jo en form for akkordarbejde.
Morgenarbejdet sluttede ca. kl. 7. 
Herefter morgenmad og på hovedet i 
seng. 10.30 genoptoges arbejdet. Mal
kekonerne tog sig af formiddagsmalk
ningen, og eleverne beskæftigede sig 
med diverse arbejder, som lå uden for 
den daglige rutine. Overfodermeste
ren underviste eleverne og gennem
gik besætningens sundhedstilstand, 
forklarede om fødselsteknik og fod
ringsproblemer og kreaturernes røgt 
og pleje. Det var også om formidda
gen, at staldens omhyggelige renlig- 
holdelse blev udført. Vægge, gulve og 
vinduer blev spulet hver uge. Det var 
jo en børnemælksbesætning, vi arbej
dede i. (-) Kl. 12.30 middagsmad. Kl. 
16.00 gik vi i gang med eftermiddags - 
fodringen og afsluttede dagen med af
tenmalkningen af hele besætningen. 
Formiddagsmalkningen omfattede kim 
de højest ydende køer. (-) Lønnen var 
lille. 800 kr. for vinterhalvåret og 
1200 kr. for sommeren. (-)

1. november 1946 sluttede jeg mit ar
bejde på Kålund Kloster og påbegynd
te få dage senere aftjeningen af min 
værnepligt. Derefter fra november 
1948 arbejdede jeg igen på Friheds
lund et halvt år, og derefter fik jeg 
ansættelse som forkarl på en gård i 
Vester Såby ved Hvalsø.

1. maj 1950 fik jeg plads som forkarl 
på en gård i Gøderup ved Roskilde. 
Her kom jeg for første gang i min ud
dannelsestid til at beskæftige mig 
med en større svineproduktion. Her 
var 25 grisesøer, og alle pattegrisene 
blev fedet op på grundlag af gårdens 
egen kornproduktion. (-) Jeg blev dog 
kun sommeren over i denne plads. 
Det betyder ikke, at jeg var ked af at 
være der, men nu ville jeg på land
brugsskole. Tanken om at blive for
valter var, efter at jeg havde mødt 
min kæreste, gledet noget i baggrun
den. Nu ville vi sammen prøve at få 
vores eget, så vi kunne blive gift. (-) 
Muligheden for at få foden under eget 
bord begyndte så småt at dukke op i 
horisonten. løvrigt var der enorm rift 
om lederstillingerne på herregårdene.

Men i alle tilfælde skulle jeg have en 
teoretisk uddannelse, så derfor begynd
te jeg et 6 måneders landbrugsskoleop
hold den 1. november 1950. Tune 
Landbrugsskole havde på det tids
punkt en god omtale unge landmænd 
imellem. (-) Jeg havde tilmeldt mig et 
ophold på 6 måneder og måtte selv be
tale alle udgifterne. Med bøger blev det 
ca. 5.000 kr. (-) Fodringslære, plante-
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Idyl ved landsbyens gadekær. 
Hindsholm.

avlslære og gødningslære var så absolut 
de fag, der havde min største interesse. 
(»Regnskabslære fik også min store op
mærksomhed. En del af mine gamle 
lærebøger fra landbrugsskoletiden står 
endnu på min reol, selv om de for
længst er blevet forældede. Men en en
kelt bog fra den tid står der stadig og er 
lige aktuel. Det er Højskolesangbogen.

Sidst i skoleopholdet fik jeg pludselig 
mulighed for sammen med min forlove
de at købe en mindre landejendom. Nu 

trak det op til bryllup. (-) Vi begyndte 
ivrigt at søge efter en mindre land
brugsejendom. Efter megen farten om
kring besluttede vi os for at købe "Skov
høj" i Lammestrup. Vi overtog ejendom
men 1.4.1951. Til pinse, 14.5., blev jeg 
gift med Karen Margrethe Pedersen. (-)

Vi startede overordentligt småt. Set 
med nutidens øjne var vi absolut fatti
ge; men det er nok ikke den rigtige be
tegnelse, fordi vi havde en familie, der 
stod bag ved os og støttede os. Særlig 
min kones familie havde mulighederne 
for at yde os praktisk hjælp og gjorde 
det. Rent håndgribeligt mødte min 
kone op med et godt udstyr til husets 
daglige gænge. Vi havde begge 12.000
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Torvedag i
Kerteminde o. 1930.

kr., som vi bragte til udbetaling på 
ejendommen. Yderligere kautionerede 
min kones farfar for et lån på 18.000 
kr. Af mine forældre fik vi vores senge, 
og selv købte vi en sofa og to stole i 
"bedre brugte møbler" i Roskilde. Men 
det, der virkelig betød noget i starten, 
fik vi af mine svigerforældre. Nemlig 2 
køer, 1 griseso og vigtigst af alt 150 
store kyllinger. Det betød, at vi i som- 
mernens løb fik æggepenge og således 
havde kontanter mellem hænderne 

hver uge. løvrigt blev ægproduktionen 
en betydelig indtægtskilde for os igen
nem adskillige år.

Vi købte ejendommen "Skovhøj" for 
56.000 kr. Det var det, man kaldte en 
"slagtet" ejendom. Dvs. at alt af værdi 
var fjernet. Det var tredie gang inden 
for et år, at ejendommen blev handlet. 
(-) Vi havde således næsten ingen red
skaber til at drive Skovhøj med. Area
let på 17 td. Id. skulle jo passes. Den 
gang var det stort nok til at give eksi
stensgrundlaget for en familie. Men 
redskaber skulle vi have fat i, og penge 
havde vi ikke. Jeg indgik derfor den 
aftale med min nabo, at han kunne få 
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jagten på mine jorder, imod at jeg lån
te maskiner hos ham. Den ordning 
fungerede glimrende igennem alle 
årene, selv om den med tiden blev no
get udvandet, da vi jo senere selv an
skaffede adskillige maskiner. (-) På et 
enkelt område var de tidligere ejere 
dog forhindret i at afsætte værdierne, 
idet der til ejendommen hørte en 
halvpart i en selvbinder og en andel i 
et tærskeværk.

Besætningen bestod af 4 køer, 2 leje
søer og 7 høns. Dette blev suppleret 
op med bryllupsgaverne fra mine svi
gerforældre. Da vi kom hjem efter 
brylluppet, var vi naturligvis en tur i 
stalden og måtte konstatere, at en ko 
havde kælvet og fået en dødfødt kalv. 
Få dage senere mistede vi også koen. 
Vi havde kun vores to heste forsikrede. 
Men vi var også indstillet på at klare 
os med kærlighed, kildevand og 
gåpåmod i begyndelsen.

Bygningerne bestod af stuehus, stald
bygning og en stakhjelm. Den åbne 
stakhjelm beklædte vi allerede den 
første sommer med mursten, således 
at vi fik en rigtig lukket lade. Hertil 
anvendte vi det før omtalte lån på 
18.000 kr. I gavlen afladen indrettede 
vi et hønsehus til 150 høns. På loftet af 
dette fik vi et dejligt kornloft. (-) Pen
gene rakte også til at få indlagt el
kraft i laden, hvilket betød, at vi kunne 
anskaffe os en kværn. (-) Staldbygnin
gen var på ca. 160 kvmeter. I den ene 
side var et lille roehus, 2 hestebåse og 
4 svinebåse. I den anden side var 

plads til 7 køer og nogle få ungkreatu
rer. Så fulgte en mindre vognport, og i 
gavlen aflængen var hønsehus. Vand
forsyningen foregik fra en håndpumpe 
anbragt på fodergangen foran kreatu
rerne. I det første år malkede min 
kone og jeg med hånden, og når det 
regnede, silede vandet ned til os igen
nem det utætte tag. Efter et års tid 
måtte vi udskifte taget på den ene side 
af stalden med asbestplader, og et par 
år senere blev den anden side af taget 
bragt i orden på samme måde. (-) Efter 
et par år anskaffede vi os en alfa-laval 
malkemaskine. Samtidig blev vogn
porten lavet om til roehus. (-) Hønse
huset i gavlen blev lavet om til svine- 
stald med plads til 20 fedesvin ad gan
gen i to huse. Vi havde således i løbet af 
nogle få år fået indrettet os en rimelig 
god staldlænge, som i forhold til ejen
dommens størrelse gav mulighed for 
en stor husdyrproduktion målt med 
datidens forhold. Med tiden som be
sætningen voksede, blev det en stor ar
bejdsbyrde at vande dyrene med hånd
kraft, så i 1956 anskaffede vi eget 
vandværk. (-) Indtil vi fik malkemaski
ne, deltog min kone i dette arbejde. Ef
ter den tid lagde fjerkræarbejdet be
slag på en betydelig del af hendes ar
bejdskraft. Herudover deltog hun i 
pasningen af roemarken både med ud
tynding og aftopning. Og så deltog hun 
naturligvis i høstarbejdet. (-)

Det var en skøn oplevelse for os for 
første gang at sætte foden på egen 
jord. Vi syntes, det var et stort stykke 
jord, vi her havde fået. Statshus-
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mandsbrugene ude omkring Stubbe- 
rupgården var på 8-10 td. Id. Nu skul
le vi til at bruge alt det, vi havde lært. 
I tiden, der fulgte, fik vi sandelig også 
lov til at bruge vores evner.
Da vi overtog Skovhøj, var hovedparten 
af jorden sået til med hvede. Heldig
vis var der et par td. Id. lagt ud med 
græs, så vi kunne skaffe foder til krea
turerne om sommeren. Der var også 
plads til 2 td. Id. roer. Hveden blev 
den store skuffelse. Dels havde vi ikke 
ret mange penge til at købe kunstgød
ning for, og dels blev hveden angrebet 
af sortrust, så vi høstede kim 13 fold. (- 
) Efter den første høst var vi klar over, 
at det meste af marken var vandliden
de og måtte drænes. Vi optog statslån 
og gik i gang med arbejdet. En 
dræningsmester stod for selve arbej
det med gravningen og lægningen af 
rørene. Jeg måtte selv dække alle 
grøfterne til igen, og selv om den del af 
det kunne udføres med hestekraft, var 
det et kæmpearbejde. I forbindelse 
med dræningsarbejdet blev jeg med
lem af Ringstedegnens Landbofore
ning, for ellers var vi udelukket fra at 
få statslån. Samtidig hjalp planteavls
konsulenten mig med at få udarbejdet 
en god mark- og gødningsplan. Vi fik et 
markskifte med 8 marker. 2 med græs, 
2 med roer, 1 med havre og 3 med byg. 
Samtidig fik jeg fremskaffet kredit til 
indkøb af god såsæd og rigeligt med 
kunstgødning. Denne indsats blev al
lerede belønnet det følgende år, da vi 
høstede næsten 25 fold byg og havre. 
Dette samarbejde med landboforenin
gen fortsatte igennem alle årene. (-)

Køerne var rød dansk malkerace 
uden papir af nogen art. Men nu skul
le der fodres, så vi kunne producere 
masser af mælk og kød. Det havde jeg 
lært på landbrugskolen, og denne vi
den skulle udnyttes. Men de dyr, vi 
overtog, havde aldrig været fodret så 
godt før, så de hævede i ledene og op
førte sig, som om de havde mund- og 
klovsyge. Dyrlægen klarlagde dog 
hurtigt årsagen, og jeg var blevet en 
erfaring rigere. I begyndelsen foretog 
jeg selv kontrolvejning af mælken, så 
jeg kunne beregne fodermængden til 
dyrene. Senere blev jeg medlem af en 
kontrolforening og fortsatte med dette 
arbejde, så længe jeg havde malke
køer. (-)

Vi startede med 2 lejesøer og en gylt, 
som vi havde fået i bryllupsgave. En 
lejeso er en griseso, der er lejet af en 
handelsmand. I leje betaler man to 20 
kilos pattegrise af hvert kuld, soen fø
der. Soen er handelsmandens ejen
dom. Det er egentlig hårde betingel
ser, og vi var ikke særligt heldige med 
kuldenes størrelser. Helt galt gik det 
med gylten, vi havde fået i gave. Den 
åd sine egne grise. Men de slog da 
heldigvis til, som man galgenhumori
stisk sagde i sådan en situation. Så 
en dag kommer der en handelsmand 
forbi med et læs drægtige gylte. Vi la
ver en byttehandel. Han får min slag- 
tefærdige so og 100 kr., og jeg får en 
gylt, som skal fare i løbet af en uges 
tid. Så vendte lykken. Hun fik 12 
gode grise. Og ud fra denne stamme 
opbyggede vi os en sund svinebesæt
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ning. Denne soslægt kom til at følge 
os i alle vores landmandsår. (-)
Da den første sommer gik på hæld, 
var det nye hønsehus klar til at tage i 
brug. Her var plads til 125 æglæggen
de høns. De første 150 hønniker havde 
vi fået i bryllupsgave, og de begyndte 
at lægge æg først i august. De var flit
tige, og det betød, at vi havde sikker
hed for at få kontante penge mellem 
hænderne hver uge. Og det drejede 
sig om beløb, der langt oversteg de 
løbende husholdningsudgifter. Efter 
et års tid er hønsene udslidte og vil gå 
i fældning. Samtidig stopper de æg
lægningen. På dette tidspunkt solgte vi 
alle hønsene til slagtning. Denne situ
ation havde vi dog forberedt et halvt 
års tid i forvejen ved indkøb af dag
gamle kyllinger. (-) Vi opdrættede kyl
lingerne under en elektrisk kyllinge
moder i et svinehus, og et par år sene
re indrettede vi et rum til samme 
brug i laden. I enkelte perioder op
drættede vi hanekyllinger til fedning. 
Det var en god måde at udnytte det 
tomme laderum på i sommerhalvåret. 
Vi fedede 300-400 stk. ad gangen. Det 
var min kone, der stod for pasningen 
af fjerkræet. Selvfølgelig skulle jeg 
sørge for, at der var foder til stede i 
rigelige mængder. (-) Det krævede en 
stor daglig og stabil arbejdsindsats at 
få et godt resultat ef et sådant fjer
kræhold. (-)

Begyndelsen af 50’erne var økono
misk gode år for landbruget. Priserne 
var reguleret igennem Englandsafta
lerne. 1945 var dog et meget dårligt 

år, der startede med forårstørke og 
sluttede med, at høsten druknede i 
regn. Også roehøsten blev meget lille. 
Det største problem var dog mange
len på stråfoder, som måtte købes 
hjem i dyre domme, hvis det overho
vedet var til at få fat i. Sidst i 50’erne 
blev det mere vanskeligt at klare sig 
på de mindre landbrug. På de små 
statshusmandsbrug var de for længst 
begyndt at søge over til industrien for 
at øge indtægterne. For at supplere 
vores indtægter producerede vi en 3-4 
år løg, asier og rødbeder, som vi solgte 
i København. (-)

Det var travle år, og i begyndelsen 
under små kår. Men allerede efter få 
år havde vi opnået en indtægt, der 
svarede til en skolelærerløn. Arbejds
dagene var lange. Fra seks morgen til 
seks aften og til tider længere. (-)

I marts 1962 sælger vi Skovhøj for 
samme pris, som vi havde givet for 
den; men vi tager hele besætningen, 
traktoren, redskaberne og kornbe
holdningen med os. Fortjenesten ved 
denne handel bruger vi til udbetaling 
på min kones fødehjem, som mine svi
gerforældre ønskede at forlade, da de 
havde købt hus i Borup. Da min kone 
kun har en søster, er problemerne ved 
denne handel til at håndtere, således 
at hun også bliver tilgodeset på bedste 
måde. Den pris, vi betaler for vores 
nye hjem, er absolut rimelig. En del 
af prisen omfatter et arveforskud til 
min kone. Vi foretog selv flytningen 
fra begge ejendomme med min trak-
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tor og gummivogn. På sidste læs fra 
Lammestrup øverst oppe tronede min 
nye karl, og han havde vores yngste 
datter på skødet. Vi havde haft nogle 
dejlige år i Lammestrup, men var 
godt klar over, at tiden var ved at glide 
fra de små landbrug. Mekaniseringen 
var gået i gang.

Marken harves med to køer som trækkraft.
Endnu i 1920’eme kunne denne situation ople
ves på Kertemindeegnen - men kursen var sat 
mod nye tider i landbruget.
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