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Axel Thrane

Herskab og tyende på en lille herregård

Fölgende beskrivelse vil udelukkende 
vare fra mit hjem, som mine foraeldre 
overtog 10 dage efter min födsel, 
altså i 1892. Hovedgården ”Hejselt” 
ligger i Torslev sogn, Saeby Juris
diktion pr. Dybvad station. Oplys- 
ninger om gården de sidste tyve år af 
forrige århundrede har jeg fra min 
mor (min far döde allerede i 1895) og 
aeldre pårörende op til förste Verdens- 
krigs udbrud.

For at kunne forstå den flid og 
sparsommelighed, som mine foraeldre 
udviste, er det nödvendigt med en 
kort karateristik af dem. Som unge 
og forlovede var de uden midler. Min 
far var snild til al slags arbejde, både 
som tömrer og murer. Min mor love- 
de at vente 3 år, medens far rejste til 
Amerika. Ventetiden strakte sig til 5 
år, men da han kom hjem med 7.000 
dollars, var han efter danske forhold 
en velhavende mand.

Min mor var i disse år husjomfru 
og mejerske på större gårde. Der var 
meget dårlige tider dengang. Efter at 
far havde startet et bageri og en 
vognmandsforretning i Sindal, köbte 
han en ejendom med mölleri, men alt 
dette blev realiseret i 1892, da han 
overtog Hejselt, som da var en meget 
forsömt gård. Min far var en streng, 
men en god arbejdsgiver efter då
tidens forhold, og ikke mindre end 
5 af hans medhjaelpere flyttede med.

Der var på Hejselt to forskellige 
slags husmaend. Nogle havde lidt jord 
til ejendommen og holdt en ko eller 
to köer samt nogle svin og höns. De 
skulle arbejde visse dage på gården 
uden betaling, men var naesten tvung
en til at komme oftere, da de mang- 
lede korn og ligeledes måtte betale 
for at slå hö på alle gröftekanter. 
Andre var faste husmaend, som mödte 
hver dag. Faelles for dem var, at de 
hver fik 10.000 törv årligt, de lånte 
gårdens heste om söndagene for at 
köre törvene hjem. Der var tre faste 
husmaend til gården, hvoraf de to 
selv ejede jord. Husene lå alle i ud- 
kanten af markerne. Der var kun tale 
om löse daglejere i höstens tid, og 
det var for det meste »bisser«, der 
ikke var til at holde på, så snart de 
fik penge.

Husmaendene mödte en halv time 
för udrykning for at spise, om som- 
meren kl. 6 og om vinteren kl. 7. 
Spisningen foregik i borgestuen sam- 
men med gårdens staldkarl og de öv- 
rige 5 å 6 faste karle.

Forvalteren gav ordre i hestestal- 
den, og alt markarbejde gik forud. 
Var det dårligt vejr, blev der taersket 
dels med plejle eller med maskine 
med hesteomgang. Der måtte altid 
vaere rigeligt med plejltaersket halm 
(tag), da alle udhusene var stråtaekke- 
de. Ved maskintasrskning skulle der
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stort mandskab til, da maskinen selv- 
fölgelig var faststående, så at kornet 
måtte bringes hen til den, og al den 
löse halm bas res bort i reb. Forkarlen 
lagde altid i maskinen; denne mand 
var en autoritet på sit område. Han 
var en aeldre ungkarl på ca. 30 år. 
Ham skulle de alle lystre, og han 
holdt orden såvel ude som inde ved 
bordet. Hvis ikke de andre fulgte 
skik og brug eller var naesvise, kendte 
han kun een måde, nemlig at slå. Den 
yngste av karlene körte altid hesten 
for omgången. Uden hensyn til vind 
og vejr sad han på et bord ovenover 
»rosvaerket«, og havde han ikke holdt 
hestene jaevnt igång, fik han prygl 
om aftenen.

Udover dette mandskab var der en 
rögter, som sammen med kone og 
börn passede bessetningen. Han var 
den eneste gifte, som boede på går
den. Först senere gik man over til at 
holde gift fodermester; denne sidste 
stod for slagtning af kreaturer og 
kalve, men ikke svin.

Foruden husjomfru var der stue- 
pige, kokke- og bryggeripige, og ofte 
en yngre hjaelpepige. I tiden da der 
var rögter, forestod husjomfruen 
malkningen, og hver ko blev efter- 
malket, hvortil man benyttede et 
pottemål. Hun veg ikke fra spanden- 
de, för de var låset inde i kaelderen. 
Bryggeripigen og hjaelpepigen hjalp 
med malkningen, disse fik yder'igere 
stötte af to af husmandskonerne. 
Disse sidste fik betaling pr. ko — 
vistnok 5 öre ved årshundredskiftet. 
Man skiftedes til at malke de for- 
skellige köer, fordi man mente, köer- 
ne derved blev bedre malket. Maelken 
var under kontrol, da den ellers blev 
stjålet; men set fra anden side var

husmaendene nödt til at tage selv for 
overhovedet at kunne leve. Den yng
ste pige passede höns og andet fjer- 
krae. I modsaetning til de mindre 
gårde havde pigerne ingen markar- 
bejde på herregårdene, men der var 
også nok at tage vare på inde, såsom 
brygning, bagning og behandling af 
uld.

Brygning af öl var den såkaldte 
bryggeripiges arbejde, dog under op- 
sigt af husmoderen, isaer når gaeren 
skulle tilsaettes i de store kar. Karrene 
blev altid holdt meget rene, men til- 
trods derfor blev öllet ikke altid godt. 
De förste dage havde det i regien en 
fersk og mat smag, således var det 
så nogenlunde i to uger; men de 
sidste fjorten dage var det som oftest 
pivesurt, men blev dog alligevel altid 
drukket med synlig velbehag. Det 
haendte, at det blev så surt, at een af 
karlene listede ned i kaelderen og 
åbnede hanerne, så det hele löb ud, 
og der måtte hurtigst muligt brygges 
igen.

Bagningen foregik i en af side- 
flöjene, hvor der også var snedker- 
stue og vaerelse til forvalteren. I sko
ven lå der altid udhugstbunker af fyr, 
og med dette materiale blev der fyret. 
I et stort aflangt kar blev dejen »kne- 
get«‘ ofte af 2—3 k vinder, hvoraf 
den ene altid stod for det. Det var 
altid en aeldre kone, i regien fra et af 
de naerliggende huse. Fra tidlig mor
gen begyndte fyringen, og når det så 
skönnedes nok, blev ovnen renset, 
fejet og vasket over med en våd klud, 
efter at temperaturen var taget, der- 
efter saettes de formede bröd ind, og 
nu var ovnen under stadig opsigt, da 
brödene som regel ikke blev bagt lige 
godt over det hele. Brödene var på
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/. Hejselt, postkort fra kort efter 1900.

2. Folkene pa Hejselt för 1916. Siddende fra venstre ejeren (enke), underforvalter, hushomfru, kokkepige (som 
deltog i malkning), fast tjenestekarl, bryggeripige (som deltog i malkning), fast karl, rögter. Stående fra venstre forvalteren 
(sön of ejeren), 3 gifte husmcend, staldkarl, fast karl, 2 stuepiger (som også deltog i malkning) og endelig forkarlen. 
Dertil kom i roescesonen 6 polakker.
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ca. 12 pund, og i regien blev der bagt 
for 6 uger ad gängen. Nybagt bröd 
var godt, men altid med en hård 
skorpe, senere hen var det ofte nöd- 
vendigt at vaske brödene og törre 
dem, da de ellers ville mugne og 
muldne de sidste par uger, selv om de 
altid blev opbevaret på et köligt og 
tört sted, for at intet skulle gå til spil- 
de. Af brödene blev den hårde skorpe 
altid brugt til öllebröd, som var en 
stadig middagsret hver lördag, og da 
var eftermaden altid sild. Disse sild 
blev taget direkte op af salttönden og 
serveret — een til hver mand. Selv 
om der var kartofler og sovs, var det 
i regien kun husmasndene, der spiste 
dem eller tog dem med hjem. De 
andre karle var misfornöjede med 
disse ikke rengjorte sild og lavede tit 
sjov med dem. Jeg husker engang, at 
alle sildene var sat i en lang raekke på 
det lange bord med fire taendstikker 
som ben under hver. Dette forandre- 
de dog ikke lördagsmiddagene.

Der var mange får på gården, og 
to gange om året blev de klippet, 
efter at de var vasket i store kar og 
havde fået lov at törre. Det var altid 
husmaendenes koner, der foretog 
klipningen med en solid mand til 
hjaelp, hvis opgave bestod i at binde 
fårene og overvåge, at der ikke gik 
svind i ulden. Betalingen var ikke 
stor. Det kunne ske, at de stak lidt 
uld til side. Uldens bearbejdning skete 
i vinterhalvåret. I et saerligt kammer 
sad pigerne og ofte en husmandskone, 
de kartede og spandt, dette foregik 
som regel om eftermiddagen, kun 
sjaeldent om aftenen.

Aftenen var mere forbeholdt stop- 
ning og lapning, og da var det sjael
dent, at pigerne deltog. Derimod var

husjomfruen og laererinden altid be- 
skaeftiget med noget, dog oftest deres 
eget sytöj.

Arbejdstiden var delt i sommer- og 
vintertid. Sommertiden var fra 1. 
april til 1. oktober, i denne tid blev 
der normalt ikke fyret i kakkelovnen, 
uanset hvorledes vejret var. Stald- 
karlen var förste mand oppe og 
kaldte på det övrige mandskab. 
Malkepigerne kaldte fodermesteren 
på, og de övrige piger var det hus- 
jomfruens pligt at få op. Om vinteren 
blev der först forrettet staldtjeneste, 
og bagefter spist. Morgenmålet var 
skummet varm maelk i store lerfade 
med rugbrödsterninger i og dertil 2 
skiver smurt rugbröd med ost og 
andet pålaeg, ofte kalveost2.

Der var mellemmader til formidda
gen, da der var hvil en halv time. 
Kl. 12 var der middag (»öhne«), 
denne var i regien dagsbestemt. I 
store lerfade, hvoraf 4 kunne söbe 
sammen, var der altid rigelig af sup- 
pe, vaelling eller gröd. Derimod var 
der altid portionsvis af eftermaden, 
som madmoderen eller jomfruen stod 
for.

Der holdtes i regien 1 1/2 times 
middag, hvor alle sov middagssövn 
pånaer kökkenpigerne, som havde fri 
til kl. 3. Igen var der hvilepause på 
en halv time midt på eftermiddagen, 
og medens hestene åd af muleposen, 
spiste karlene de til middag udleve- 
rede 2 skiver bröd.

Der var aften kl. 8, men var der 
noget vigtigt arbejde, fortsattes der 
ofte en time. I hö- eller kornhöst 
blev man ved så laenge, man kunne 
se, og ofte ved hjaelp af petroleums- 
lygten. Til aftensmåltidet (»natter«) 
stod den på skummet maelk, dog ofte

14
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3. Axel Thrane 
hur efter hukom- 
melsen tegnet belig- 
genheden af tjeneste- 
karlenes kamre i 
Hejselt för og efter 
hranden i 1902.

med kold gröd til fra middagen, dertil 
2 skiver smurt rugbröd, og önskede 
karlene mere, var brödet uden marga
rine.

Husmsndene gik i regien straks 
hjem efter maltidet for at hvile efter 
den lange dag. Karlene blev siddende 
for at vente på, at pigerne skulle 
blive fåordige i kökkenet og derefter 
komme ned i borgestuen. Så blev der 
ofte livligt dernede, og hyl og skrig 
hördes ofte blandet med et eller andet 
musikinstrument. På stengulvet blev 
der danset ofte med bare ben eller på 
strömpesokker. Kortspillet blev også 
dyrket og var vistnok mest »fedt- 
mule«. Når den store petroleums- 
lampe braendte ud, som hang over 
bordet, var det slut med denne lystig- 
hed, da denne vaeske var rationeret og

ikke kunne fås uden husjomfruens 
nögler.

Man gik til ro, pigerne havde deres 
vaerelser ovenpå den ene ende af 
hovedbygningen, 2 senge i hvert 
vaerelse. Det var selvfölgelig halm- 
senge med grov undermadras, lagener 
og en tung fjerdyne, men ingen ho- 
vedpuder. Således havde karlene det 
også, disse skulle over gården og igen- 
nem hele hestestalden for at komme 
til deres store kammer. I dette rum 
med stengulv stod der til stadighet 
8—9 enkeltmandssenge (se tegning- 
en). Ved gårdens brand i 1902 blev 
der dog förändring.

Som allerede naovnt opholdt tjene- 
stefolkene sig i borgestuen om afte- 
nen, idet det var det eneste sted, der 
var varme om vinteren, dog skiftedes

FOR BRANDEN 1902 K,*,T? - AO &BHG»

EFTER BRANDEN 1902
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pigerne til at hjaelpe med huslige sys- 
ler om aftenen, vistnok et par timer. 
Foruden stopning, også af saskke, 
var der ruining, strygning og stöbning 
af lys. Ved de sidste ting var hus- 
moderen eller husjomfruen til stede, 
Ruiningen foregik med de gamle vip- 
peruller, en kasse hvori der var en 
masse kampesten. Den betjentes af 
3 kvinder, een i var ende af kassen, 
og een til at kegge på stokken. Stryg- 
ningen var med boltejern, som hold- 
tes varme i komfurilden. Lysestöb- 
ningen foregik i kaelderen. I en höj, 
smal tönde var der lunken talg, hvor 
tanerne af bomuldsgarn kastet over 
en pind blev dyppet adskillige gange, 
indtil de havde en tykkelse som en 
finger.

Til trods for den lange arbejdsdag, 
var der meget lidt frihed. Udover de 
almindelige helligdage fik ingen fri, 
uden det var til större familieanlig- 
gender, det var vanskeligt at komme 
langt, da man kun kom frem til fods. 
Ved overarbejde eller på anden måde 
at have udvist flid kunne karle og 
piger dog få en enkelt dag fri, for at 
tage til byen for at göre indköb. Et 
årligt markedsbesög blev heller ikke 
nasgtet, og det var som regel til Hjal- 
lerup eller Brönderslev. Turen fore
gik til fods, men som oftest fik de 
köre med bönderne. Da de store 
dyrskuer begyndte, blev det for de 
store gårde en fast regel at tjeneste- 
folkene blev kört til byen, dog altid 
med en solid kusk, da stemningen på 
hjemturen ofte kunne vsere höj.

Om söndagene gik karle og piger 
ofte hen til husmasndene og hjalp til 
med et eller andet, det var dog en 
ufravigelig pligt först at spörge om 
lov, ingen måtte forlade gården uden

lov, hvis det skete, kom det ind under 
almindelig hustugt.

Det var så at sige ingen omgang 
med nabogårdenes3 tjenestefolk. I 
Hejselt skov var der lagt dansegulv, 
og der blev holdt adskillige sommer- 
fester, som i reglen altid endte med 
slagsmål. Sognefogeden blev hentet, 
og undertiden måtte nogle köres til 
Saeby arrest. Sommerfesterne blev 
derfor nedlagt af samme grund.

Hvis der kom fremmede karle til 
gårdens höstgilde, blev der ofte slags
mål. Braendevinen kostede 28 öre pr. 
pot, og når den flöd i rigelig grad, 
kunne den nok få til eksempel gam- 
melt nag til at blusse op, hvad tit 
haendte, eller også var der kamp om 
pigerne.

Under arbejdsdagen har jeg noevnt 
karle- og pigevaerelserne på Hejselt, 
disse forhold eksisterede ikke på alle 
gårde; på mange större gårde var 
hver seng til to karle eller piger, på 
andre gårde var rummene så små, at 
der var etagesenge; men det var dog 
ikke almindeligt. Udover det naevnte 
udstyr af sengene kan naevnes, at lin- 
nedet blev udskiftet hver 6. ugedag 
og rent håndklaede hver 14. dag, dette 
aendredes dog senere til mere rene 
forhold.

Med hensyn til at sove ude eller i 
höet, så var det kun lösarbejderne, 
der gjorde dette, de var ofte teldre 
karle, som kom for at söge arbejde i 
en travl tid. Som regel havde de utöj 
på sig og blev förment adgang til 
sengene.

Husbond og madmoder var navne, 
der blev benyttet i daglig omtale- 
form, dog skete det, at förstnaevnte 
blev omtalt som »Ham si’el« eller 
også »Maj«. Der var på de lidt större
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gårde og herregården et föleligt skel 
mellem parterne. Det föltes i det 
daglige, og ville tjenestefolkene opnå 
en gunst, måtte der tit både höflighed 
og ydmyghed tii. Kun på de mindre 
og lidt större gårde spiste tjeneste
folkene med husbonden, men på de 
helt store gårde fandt dette ikke 
sted. I borgestuen sad forkarlen for 
enden af bordet, og för han begyndte, 
vovede ingen at stikke til fadet. På 
liver side af ham sad de aeldre karle, 
derefter husmaendene og knaegtene, 
hvis der var sådanne. Pigerne spiste 
i kökkenet og sad under måltidet på 
det lange bord. På de mindre gårde 
var maden ens til begge parter, men 
på de större var den mad, herskabet 
fik, den bedste.

Tjenestekarlene havde ikke sam- 
kvem med gårdmandens sönner eller 
dötre; men på de mindre gårde 
haendte det dog, at de unge fik lov 
at gifte sig, selv om de ikke hörte til 
samme stand. På de större gårde var 
det sjaeldent med helt unge karle; 
men ofte kom husmandens sön på 
den större gård efter at have tjent 
nogle år hos bönderne.

Det var ikke rart at vasre den 
yngste, thi når der skulle hentes 
brasndevin om aftenen hos hökeren, 
så blev han sendt afsted, og han blev 
ofte misbrugt under arbejdets gang; 
havde forkarlen ikke autoritet og 
holdt hånden over ham, havde han 
det ikke godt. Det skete under hus
bondens fravaerelse, at den unge karl 
blev sendt til en anden gård for at 
låne et »öjemål« og på mange andre 
måder forsögte man at genere ham.

Forholdet mellem karlene og pi
gerne kunne ofte give husbonden ho- 
vedpine. Selv om yderdören blev låst

hver aften, kunne den altid åbnes af 
en villig pige, og karlene kom ind. 
Når så husjomfruen begyndte at tale 
om, at nu var Maria begyndt at spise 
rugbröd med et tykt lag grön saebe 
på, så vidste alle, at forholdet havde 
fået fölger. Var det i den tid, da der 
var grönne hyldebaer, så konsumerede 
de en masse af dem, men var alle 
midler forgaeves, kom de til hus
moderen og lagde kortene på bordet. 
Pigen fik lov at blive så laenge som 
muligt, men skulle dog bort inden 
födselen. Engang midt om vinteren 
i et frygteligt snevejr, fik en pige 
veer. Hurtigst muligt blev der spaendt 
for en slaede, og under store vanske- 
ligheder nåede de hendes hjem. En 
anden, forövrigt meget dygtig pige, 
havde altid to kavalerer, til stor for- 
trydelse for hendes aeldre og grimme 
medsöster i vaerelset. Den siste klage- 
de til min mor, og da denne foreholdt 
pigen det upassende i forholdet, sva- 
rede hun: Det er let for Dem at sige 
dette til mig, Deres dör er der ingen 
der banker på (min mor havde da 
laenge siddet som enke).

Tjenestekarlene kom i almindelig- 
hed fra husmandssteder, og först efter 
nogle års tjeneste hos gårdmaendene 
lod de sig faeste til de större gårde, da 
var de övet i at baere 200 pund korn 
op på magasinet, det var en af de 
opgaver, de måtte udföre for at få 
fuld lön. Fra det faststående taerske- 
vaerk og til magasinet var der ofte 
en lang vej, og det var derfor en jobs- 
post med kornbaering.

Gårdsmandsbörnene tog i regien 
plads hos andre gårdmaend, og det 
gav ofte anledning til giftermål, dette 
sidste forhold aendredes dog ved år- 
hundredeskiftet, idet de unge fra de
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almindelige gårde tog plads på herre- 
gårdene som landvaesenselever, og 
ofte til en meget lille lön. Ved en 
större gård med meget möderne ma
skiner og et lige sa möderne landbrug 
måtte eleverne ofta betale fra 400 til 
600 kroner for at udföre alt fore- 
faldende arbejde. Eleverne spiste og 
havde ofte ophold inde. Efter et så
dant ophold, var det med at få en 
god anbefaling, og når de unge havde 
haft flere års ophold på forskellige 
gårde, var der udsigt til at få en 
fodermesterplads, som mange drömte 
om, men som altid var dårligt lönnet. 
Andre rejste hjem, og forsögte ofte 
med held at praestere det i hjemmet, 
som de havde laert ude.

Som regel var det på hjemegnen, 
at karle og piger tog tjeneste, og skete 
det, at en karl eller pige kom lang- 
vejs fra, var der som regel en årsag, 
ofte kunne deres skudsmålsbog for- 
taelle lidt herom, selv om det laenge 
var forbudt arbejdsgiveren at skrive 
noget i bogen udover faestemålets 
laengde. Engang fik vi en pige, i hvis 
skudsmålsbog der foruden tjeneste- 
tiden havde en tilföljelse, der löd: Er 
dygtig, men meget kaelen anlagt. 
Begge dele viste sig ät vaere sandt.

Sidst i forrige århundrede kom der 
en del svensk arbejdskraft her til 
landet indenfor landbruget, og mange 
blev her i landet, og mange giftede 
sig med danske. Endvidere kom der 
også mange polakker her til landet. 
Efter de dårlige landbrugstider i 1880 
begyndte landmaendene at dyrke roer, 
og efterhånden som arealerne blev 
udvidet betydeligt, blev det vanskeligt 
at få roerne luget; til dette arbejde 
var polakkerne dygtige, og da det kun 
var for saesonen, blev denne arbejds-

udövelse ikke forbudt för den förste 
verdenskrig. De fleste var kvinder, 
og mange af disse blev gift med 
danske maend og eliminerede derved 
opholdstilladelsen. De fleste kvinder 
var dygtige, arbejdsomme og spar- 
sommelige, og var kun vant til små 
fornödenheder fra deres hjemland.

På Hejselt var der i flere år 6 
kvindelige polakker. De kunne tjene 
3—400 kroner i en saeson, og udover 
dette fik de kun udleveret kartofler og 
skummet maelk. Som romersk kato
liker holdt de deres mange helligdage 
strengt efterretteligt, og kun ved hen- 
vendelse til deres overhovede, den ka
tolske biskop i Ålborg, kunne der 
dispenseres i en travl tid. De 6 kvin
der lå i et mindre vaerelse i to senge; 
de sov skavfest, d.v.s. to med hovedet 
i den ene ende og een i midten med 
hovedet i fodenden.

Faestemålene for langt de flestes 
vedkommende gik fra 1. november og 
blev i regien forlaenget, selv på de 
store gårde, hvis blot forholdene var 
nogenlunde; der var jo rigeligt med 
arbejdskraft, og ofte kom karle og 
piger fra de mindre gårde og sögte 
arbejde på herregården, hvor der var 
flere folk og mere livligt. Mange 
faestemål blev også indgået på de 
store efterårsmarkeder, som f. eks. i 
Brönderslev og Saeby. Det var mar
keder for dyr, men også folkemarked, 
og dertil kunne karle og piger få fri 
for at söge ny tjeneste.

Arbejdsgiveren gav faestepenge, og 
det var i regien 2 kroner over hele 
linien, dertil kom, at arbejdsgiveren 
ofte fik skudsmålsbogen udleveret i 
pant eller skrev i den om faestemålets 
indgåelse. Dette aendredes dog totalt, 
da faestekontorerne oprettedes först i
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halvfemserne. Der kunne såvel ar- 
bejdsgiver som tjenestefolk for nogle 
få kroner vaelge mellem tilbudene. 
Disse festkontorer gik efter mange 
års forlöb over til arbejdsanvisnings- 
kontorer.

Der var to skiftedage: 1. maj og 
1. november, hvoraf den sidste var 
langt den störste. Det var almindelig 
skik og brug, at man holdt op med 
at arbejde kl. 12 middag på skifte- 
dagene, derefter fik man de penge, 
man havde tilgode. De fleste havde 
skab, kuffert eller kommode, og den 
nye arbejdsgiver sendte heste og vogn 
om eftermiddagen for at afhente ved- 
kommendes bagage og person. Hvis 
karlen eller pigen havde betinget sig 
en fridag, dels til indköb eller besög 
i hjemmet, kom de först gående da
gen efter, og det kunne ofte vaere 
en vandring på 2—3 mil. Cykler var 
der ingen der ejede dengang.

Var der flere karle og piger, der 
rejste samtidig, fik de ofte lov at 
holde afskedsgilde med dans. Der blev 
indköbt rigeligt av brasndevin, som 
man slet ikke regnede for billig 
dengang, selv om en helflaske kostede 
28 öre, og derefter billigt bagvaerk, 
de såkaldte mögstaenger, 1 pund kaffe 
og 5 pund cikorie blev brugt til ca. 
50 mennesker; for alle husmasndene 
med koner samt de naermeste pårö- 
rende var inbudt. Ofte blev det til 
slagsmål, og borgestuen lignede en 
slagmark. Et sådant gilde blev altid 
holdt en lördag aften.

Man faestede sig aldrig lasngere end 
for et år ad gängen, men ofte blev 
faestemålet forlasnget, isasr på de gode 
arbejdssteder. Det skete også, at pi- 
gerne skiftede således at kokkepigen 
blev stuepige og omvendt. En dygtig

kokkepige kunne også avancere til at 
blive husjomfru, og derved pludselig 
blev kaldt »Fröken». En dygtig karl, 
der stod respekt om, fik ofte for- 
karlepladsen og dermed större lön. 
En karl eller pige, der havde vaeret 
vrövl med, beholdt man ikke, og han 
fik heller ingen anbefaling. Hvis 
fasstekontoret fik det at vide, stod 
kun de dårligste pladser åben for 
dem.

For at vaere fuldgod karl skulle 
vedkommende helst have aftjent 
sin vaernepligt, og som tidligere 
fortalt kunne baere 200 pund korn på 
»nakken«, som man sagde. Ligeledes 
skulle han ved graesslåningen kunne 
fölge med forkarlen og husmsendene. 
Han skulle kunne laesse et stort lass 
korn i marken og köre det hjem uden 
at vaelte, skete det, måtte han böde 
med en pot braendevin til den, der stak 
det op til ham igen. Ligeledes var det 
skik, at den, der mistede forken ved 
afstikningen i laden, måtte böde med 
1 pot braendevin til ham, der stod i 
»stanghullet«.

Helt unge piger var en sjaelden ting 
på de större gårde, og foruden at 
kunne göre deres arbejde i alminde- 
lighed, skulle de kunne malke et hold 
köer på 20 stk. på 2 timer.

Aflönning af karle og piger var 
meget forskellig fra gård til gård. Pä 
de större gårde var der som regel kun 
tale om aflönning i rede penge, men 
hos bönderne blev der så sent som op 
til århundredskiftet ofte betalt en stor 
del i naturalier, for eksempel uld 
eller klaede.

De ganske unge, som tjente hos 
bönderne, blev kaldt »b£els« og lille- 
pige. Deres arbejde bestod i at passe 
köer, får og gaes, ofte havde foraeld-
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rene får eller en enkelt ko på grass 
hos bonden for en del af lönnen. 
Derudover fik de ofte et par traesko 
eller strömper, der altid var uldne og 
lange og selvfölgelig hjemmestrikke- 
de. Dertil kunne de få en mindre 
skilling (pengebelöb). Denne tjenende 
stilling i de unge år var meget krae- 
vende og ofte alt for hård, tidligt 
skulle de op om morgenen, og hvis 
der var lösdrift, kunne kreaturerne 
volde store vanskeligheder. Hvis der 
var dårlig graesgang, sögte köerne hen 
i kornet, og var det »bissevejr«, var 
de slet ikke til at styre. Megen gråd 
i den anledning er blevet afgivet, isasr 
når husbonden var urimelig og 
skaeldte ud.

För århundredskiftet var de aeldre 
karle og piger gået over til lön, altså 
et fast pengebelöb. For de faste hus- 
masnds vedkommende var aflönning- 
en delvis i naturalier. I regien havde 
de tre törveskaer umiddelbart efter 
forårssåningen, derudover havde de 
gårdens heste og redskaber at bruge 
til egen jordlod, dog som oftest kun i 
fritiden om söndagen. Övergången til 
ren pengelön skete langsomt, efter
som der blev varer i forretningerne 
at köbe. Det kunne ikke betale sig 
med det meget hjemmearbejde, men 
den vaesentlige grund var sikkert po
litisk, idet socialismen havde fået 
grobund i Danmark, og tyendet be
gyndte at rejse hovedet og stille ford
ringer.

De faste karle, som tit var hus- 
mandssönner fra egnen, fik deres töj 
vasket og repareret hjemme, men 
karle langvejs fra fik en husmands- 
kone til at ordne töjet, og i mange år 
var betalingen 5 kroner.

På de större gårde var der altid

husmaend, nogle var faste og arbejde- 
de hver dag på gården og fik ugelön 
hver lördag aften; andre sad i små 
huse med en mindre jordlod til og 
skulle arbejde visse dage om ugen, 
men uden betaling. Dog var disse 
husmaend noget afhaengig af gården 
og fik flere naturalier, da de ellers 
ikke kunne klare sig. Ofte var der en 
enkelt lejlighed på gården, og da det 
blev almindeligt med at holde foder- 
mester, boede vedkommende på går
den. De faste husmaend fik morgen- 
mad og middag på gården og selv
fölgelig formiddags og eftermiddags 
mellemmad.

Karlene og de faste husmaend var 
altid samlet på gården juleaften og til 
höstgildet. Disse aftner blev store 
maengder av suppe og steg konsume- 
ret. Ved höstgildet blev der bagefter 
danset og senere drukket kaffe. Ved 
denne fest kunne det undertiden gå 
livligt til. Der blev ikke i mit hjem 
givet spiritus, men folkene bragte 
det med, og ofte kom der fremmede 
karle med en dunk braendevin. De 
fremmedes nasrvaerelse gav tit anled
ning til slagsmål, og så var det altid 
en urolig nat. Höstgildet blev altid 
holdt en lördag aften, for at rusen 
kunne soves ud om söndagen.

De husmaend, der selv havde jord, 
arbejdede ofte på akkord eller på 
deling. Ved plejltaerskning fik de ved 
opmåling af kornet en vis part, og 
ved kartoffeloptagning ligeledes, for 
eksempel hver tiende eller hver otten- 
de raekke. Disse rtekker skulle blive 
stående og tages op allersidst. I rede 
penge fik husmaendene för århund
redskiftet ca. 35 öre om dagen om 
vinteren, og 50 öre om sommeren. 
Ved gödningskörsel stod husmaendene
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altid i möddingen, de fik da på ak- 
kord fra 3 til 5 öre pr. laes til deling 
og kunne da ved hårdt arbejde er- 
holde nogle öre udover daglönnen. 
Husmsendenes koner hjalp til i höst 
og med kartoffeloptagning, ligeledes 
ved den ret store törveproduktion til 
gårdens forbrug, ved det sidste ar
bejde var de med til at »rane« og 
stable törvene, dette arbejde var altid 
på akkord, deres lön var dog altid 
under masndenes. En kone hjalp også 
ofte til inde i huset og i haven, eller 
forestod den endelige bagning.

Forholdet mellem husbond og hus- 
masnd var i almindelighed godt; men 
det afhang dog af, hvorledes arbejds- 
giveren var, således var det også i til- 
faelde af sygdom og död. Husbonden 
var dog pligtig til at hente lsege og 
jordemoder. Ved död ordnede hus
bonden tit hele begravelsen og stöt- 
tede familien på anden måde. Hus- 
mamdenes stilling var efter vor tids 
målestok, uvasrdig. Husmanden og 
hans familie kunne ikke leve af den 
ugelön, de fik, hvilket förte til, at 
man tog selv. Han rapsede lidt hist 
og her og holdt på den måde livet 
oppe. Det var et traels liv at vaere 
husmand, og som eneste tröst havde 
han kun braendevinen. At der sam
tidig blev set ned på husmanden, vid- 
ner fölgende om. Ved sygdom blev 
laegen hentet i vogn fra landsbyen 
0ster Vrå. Hvis ikke han var hjem- 
me, måtte man vente somme tider i 
flere timer. För han satte sig i vog- 
nen, havde han altid foruden taske 2 
store stoppede traepiber, een til vejen 
hen og een til vejen hjem. Hvis det 
så var en husmandsfamilie, besöget 
gjaldt, udbröd han altid: Det skravl 
er ikke vaerd at reparere på.

Den löse medhjaelp blev i regien 
leveret fra egnens arbejdslöse. Det 
kunne vaere unge og add re folk. Det 
var mest i höstens tid eller om efter- 
året, når det store »62« taerskevaerk, 
hvis traekkraft var et stort lokomobil, 
blev lejet for at taerske en del af 
saeden. Der skulle stort mandskab til, 
idet kornet skulle föres til det fast- 
stående vaerk, og den löse halm samt 
korn og avner skulle baeres vaek. Også 
til at rense de mange kilometer lange 
åbne gröfter blev der brugt lös med
hjaelp. Her gaves der altid akkord, 
men ved andre arbejder fik de den 
gaengse daglön samt kosten. Disse ar- 
bejdere var henvist til lediggang, isaer 
om vinteren, men i stedet for at få 
fattighjaelp, satte kommunen tit ar
bejde i gang med stenslagning eller 
henviste til skovarbejde. Ved sneryd- 
ning kom disse arbejdere også til at 
virke med. Dengang blev landmaende- 
ne også tvunget af kommunen til at 
rydde vejen for sne uden betaling, 
men i stedet for selv at möde, lejede 
de så de arbejdslöse til at göre arbej- 
det.

Foruden landarbejderne kom der 
ofte nogle af landevejens börn i hös
tens tid og tilböd sig. I regien var 
det forhutlede stakler, der nok ville 
arbejde, men ofte forsvandt efter den 
förste udbetaling. De kaldtes »bisse- 
re«, og da de oftest var fulde af utöj, 
blev de anvist soveplads i höet eller 
i fodergången til hestene. Gav man 
disse arbejdere arbejde i en mindre 
travl tid, var det altid uden lön, eller 
også fik vedkommende engang imel- 
lem en pakke skråtobak som vederlag 
for arbejdet.

Ligesom på andre större herregårde 
var der spögeri på Hejselt, altid sidst
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på efteråret omkring november hör
tes tydeligt en vogn med et firspand 
for, der körte op foran hovedhyg- 
ningen, og et menneske gik ind på 
kontoret, hvor han opholdt sig i nogle 
minutter, hvorefter köretöjet igen 
stormede ud af gården. Rygtet gik, 
at en tidligere ejer, med drik og kort
spil, i dette kontor havde franarret 
en bygmester hele hans fortjeneste.

En meget maerkelig, men sand- 
faerdig haendelse, skete på Hejselt i 
firserne; de dårlige tider bevirkede, 
at den davaerende ejer sad meget dår- 
ligt i det rent ökonomisk. Om som
maren nedbraendte gården i et uvejr. 
Under det efterfölgende forhör fat- 
tede herredsfogeden mistanke til eje- 
ren, for selv at have påsat branden. 
Gården var höjt assureret i forhold 
til de dårlige bygninger. Da ejeren 
tilmed ikke var saerlig afholdt af 
folkene, gik mange vidner ham imod, 
idet de mente, at uvejret slet ikke 
havde raset over egnen. Imidlertid 
samlede herredsfogeden stadig mate- 
riale sammen for at arrestere ejeren. 
Hen på efteråret fik han fat i et 
godt vidne, en ung mand som under 
hele uvejret havde opholdt sig i en 
höstak sammen med en pige, medens

Kommentar
Beretningen (NEU nr. 16897) er skrevet 
1961 som besvarelse af NEU’s spörge- 
liste om tjenestefolks forhold. Axel 
Thrane var da flyttet ind i en villa efter 
et langt liv som landmand. Faderen 
döde i 1895, da beretteren var 3 år, og 
moderen styrede da Hejselt med den

regnen strömmede ned. Herredsfoge
den körte sammen med en betjent fra 
Saeby til Hejselt for at bringe ejeren 
i arrest. På dette tidspunkt var går
dens avlsbygninger igen opfört, ho- 
vedbygningen var ikke braendt. Eje
ren tog ptent imod gassterne, og efter 
et större traktement gik de ind i 
kontoret. Her fremlagde herreds
fogeden den nye sigtelse, men ejeren 
bedyrede sin uskyld og mente, at det 
var en haevnakt, idet han fornylig 
havde haft en strid med vidnet. Det 
havde vaeret meget lummert denne 
efterårsdag, og et tordenvejr bröd lös 
under forhandlingerne, og et lyn slog 
ned, gården nedbraendte igen. Ejeren 
sprang nu op og slog i bordet for 
herredsfogeden og sagde: Herren er 
mit vidne på, at således gik det også 
til den förste gang. Sigtelsen mod 
ham blev straks haevet.

Noter:
1 Kneget, aeltet.
2 Kalveost betegnelse for sylte lavet af 
kalveköd.
3 Med nabogårde menes omliggende 
bondegårde.

aeldste sön som bestyrer, indtil gården 
blevt solgt i 1916. Drengen drömte om 
at gå i faderens fodspor, men da han 
var uddannet som landvassenselev og 
havde vaeret forvalter og overforvalter 
på forskellige herregårde, var der lukket 
for indvandring til Amerika. I stedet tog
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Axel Thrane imod et tilbud fra Litauen, 
og der var han i 12 år inspektör på en 
raekke storgodser. Han nåede lige at 
komme hjem för krigen, således at han 
kunne köbe sig en gård i Vendsyssel. 
Endnu dyrker han i sin höje ålderdom 
jagtens glaeder. Beretningens skarpe iakt
tagelser og knappe stil har den tilfaelles 
med en raekke tilsvarende beretninger i 
NEU, skrevet af folk med storgårde 
som virkeplads.

Herregården Hejselt er naevnt allerede 
i middelalderen. I 1688 hörte der ca. 40 
ha plöjet jord til den, det vil sige 3 til 
4 gange mere end en almindelig bonde
gård på egnen. Den må allerede da 
betegnes som en mindre herregård, der 
hade svaert ved at baere udgifteme til en 
adelig families levefod, selv om der til

hovedgården hörte en raekke faestegårde, 
hvis beboere havde arbejdspligt på herre
gården. I 1738 fik gården borgerlig ejer, 
og i anden halvdel af 1800årene blev de 
sidste faestegårde bortsolgt. Denne his
toric har Hejselt faelles med en lang 
raekke andre herregårde ikke mindst i 
Vendsyssel.

Hejselt havde omkring århundred- 
skiftet fået et tilliggende på 200 hekta
rer. Den repraesenterer en storgård med 
meget stor afstand mellem herskab og 
tyende socialt og kulturelt, men antallet 
af led i kommandostrukturen er ikke 
stort sammenlignet med herregårde med 
flere tusinde tönder land under plov og 
med skov, mölleri, ålegård og andre 
indtaegtskilder förbundet med agerbru- 
get.

Ole H0jrup
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