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Det var vigtigt, at høsten gik godt så alle måtte hjælpe til i marken, 
selv de små børn som kunne samle løse strå og hente mad og 
drikke til karlene. Foto: Bornholms museum

I Martin Andersen Nexøs roman Pelle Erobreren 
rejser Pelle og hans far Lasse til Bornholm i 1877, 
og får arbejde på Stengården. På gården skal 
Pelle og Lasse tage sig af køerne. Pelle skal hver 
dag ud på engene med køerne, så de kan græsse. 
Han får ikke nok at spise, han skal arbejde hele 
tiden, og i skolen lærer han næsten ikke noget. 

Men hvordan var livet egentlig i Danmark i 
slutningen af 1800-tallet? Var det virkelig så 
hårdt, som det lyder når Pelle fortæller? 

I dette hæfte kigger vi nærmere på børns liv 
på landet i slutningen af 1800-tallet, og prøver 
at finde andre børn, som oplevede nogle af de 
samme ting som Pelle Erobreren. 
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Børnearbejde
I gamle dage boede næsten alle mennesker på landet. Så snart 

børnene var gamle nok til at bestille noget, måtte de hjælpe til 

med arbejdet. Det var også praktisk, for så lærte de så meget 

som muligt af deres forældre fra de var helt små. Alle syntes, at 

det var helt naturligt, at børnene arbejdede hele dagen, for hvad 

skulle de ellers lave? Men man måtte ikke slide børnene helt ned, 

for de skulle være stærke nok til at passe på deres forældre når 

de blev gamle. 

 Pigerne lærte for eksempel at bage brød, vaske tøj og kærne 

smør. Drengene arbejdede sammen med mændene i marken og 

og lærte forskellige håndværk. Om vinteren fik mange børn lov til 

at gå i skole.

 Omkring år 1800 blev dampmaskinen opfundet. Det blev star-

ten på den industrielle revolution. Der var brug for arbejdere på 

fabrikkerne, og mange flyttede derfor fra landet og ind til byerne, 

hvor fabrikkerne tit lå. Man ville gerne have børnearbejdere, 

fordi de kunne lave ting som de voksne var for store til. Børnene 

skulle heller ikke have lige så meget i løn som de voksne. De 

kunne lettere reparere ting på vævemaskinerne, fordi de havde 

så små hænder. Mange børn kom til skade, når de var på arbejde 

på fabrikkerne. Maskinerne kørte meget hurtigt og var svære at 

stoppe, hvis noget gik galt. 

Svend fortæller:

„Allerede som 7 årig begyndte 

jeg at arbejde i tørvemosen 

med at rejse og vende tørv, det 

var akkordarbejde. Vi fik 25 øre 

pr. tusind. Efter nogen øvelse 

kunne jeg vende 3000 tørv i 6 

timer. Jeg hjalp også med at 

samle kartofler op hos bønder-

ne. Det betaltes normalt med 

75 øre for 10 timers arbejde + 

kosten. Skillingerne måtte jeg 

aflevere til den fælles hushold-

ning derhjemme.“

Foto: Nationalmuseet
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 Især i fattige familier var det nødvendigt at børnene kom ud at 

tjene så hurtigt som muligt, så de kunne tjene penge til familien. 

Dette gjaldt både i byerne og på landet.

 På landet kom nogle børn ud at tjene på gårde allerede fra de 

var 7 år gamle. Hvis forældrene havde meget arbejde, der skulle 

gøres på deres egen gård, kunne børnene nøjes med at arbejde 

hjemme, men arbejdsdagene kunne stadig være meget lange og 

hårde. Mange steder var det normalt, at børnenes løn betod af et 

sæt nyt tøj, kost og logi. De få penge, børnene tjente, måtte de 

aflevere direkte til forældrene, som havde hårdt brug for dem.

 Tyendeloven fra 1854 skulle gøre 

det bedre for tjenestefolkene, men 

den havde kun betydning for de 

voksne. Man var voksen, når man 

var konfirmeret. Tyendeloven gav 

husbond eller herskab ret til at tugte 

tjenestefolkene, altså slå dem, indtil 

pigerne var 16 år og drengene 18 år. 

De kunne ikke klage over det, med 

mindre de blev slået så hårdt, at 

armen brækkede.

Tyendeloven var loven om hvordan tjenestefolkeneskulle 

opføre sig. Loven havde eksisteret i forskellige udformnin-

ger siden 1683. Fra 1856 krævede loven, at alle tjenestefolk 

havde en skudsmålsbog. Skudsmålsbogen var et slags pas, 

og man måtte ikke forlade sin tjeneste, før der var skrevet 

i bogen. På den måde kunne den næste arbejdsgiver sikre 

sig, at alt var foregået ordentligt, og at vedkommende ikke 

var stukket af fra sin sidste plads. Præsten skulle også 

skrive i bogen, når man rejste fra et 

sogn til et andet. I byen blev det gjort 

på politistationen. 

En flok 12-årige „fejedrenge“.  
Drengene arbejde halvdelen af dagen 
med at feje under spindemaskinerne. 
Resten af dagen gik de i skole.  
Foto: Nationalmuseet
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Børnearbejde i dag

I dag er der love for, hvor meget børn må arbejde i Dan-

mark. De fleste arbejder kun nogle få timer om ugen, hvor 

de for eksempel deler aviser ud. Nogle steder arbejder børn 

under værre forhold, end man gjorde på landet i Danmark 

i gamle dage. I Asien er der flest børnearbejdere. Nogle af 

dem arbejder på fabrikker, hvor de hver dag bliver udsat for 

farlige kemikalier. Andre arbejder som tjenestefolk, og stort 

set ingen af dem kommer i skole.

Kl.  4.30 Op

Kl.  5.00  Malke 

Kl.  6.00 Morgenmad

Kl.  6.30 Arbejde.

Kl.  9.00 Mellemmad

Kl.  9.15 Arbejde

Kl.  11.30 Malke

Kl.  12.00 Frokost og middagssøvn

Kl.  14.00 Arbejde

Kl.  16.00 Mellemmad

Kl.  16.30 Arbejde og malkning

Kl.  20.00 Aftensmad

Kl.  21.00 I seng 

Oversigt over en dags arbejde for en dreng på 9 år

Det var kvinder og piger som stod for at malke.  
En dreng får koen til at stå stille så det er lettere at 
malke yveret helt tomt. Foto: Nationalmuseet
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 I 1873 blev arbejdstiden for børn lagt fast, så børn under 10 år 

slet ikke måtte arbejde, og børn mellem 10 og 14 år „kun“ måtte 

arbejde 6½ time om dagen. Men denne lov gjaldt kun børn, der 

arbejdede på fabrikker, den betød derfor ikke noget for børnene 

på landet. Livet på landet ændrede sig meget langsommere end i 

byerne.

Hyrdedrengen
Hyrdedrengene skulle tage sig af køer eller får hele dagen, og var 

ofte alene i mange timer. Det kunne være meget hårdt, men om 

sommeren havde de tid til at lege, enten alene eller med andre 

hyrdedrenge. Hyrdedrengene startede med at passe mindre dyr 

og endte med at se efter køerne. Det var meget vigtigt at de holdt 

Gårdens bedste ko skal fotograferes, 
og den lille tjenestedreng bliver sat til 
at holde den. Foto: Nationalmuseet

En gammel hyrdedreng fortæller:

„Selv om en Hyrdedrengs Gerning baade kan give Besvær-

ligheder og Sorger, saa er det dog en herlig beskæftigelse, i 

hvert fald med de Forhold, jeg virkede under. Der var megen 

frihed ude paa Marken og i Engen. En frihed, der kunde 

benyttes til Leg med Nabohyrderne, Drenge saa vel som 

Piger.“
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Ole sad på en knold og sang,

la-la-la-la-la-la-la-la-la-la!

får og beder omkring ham sprang.

tra-la-la-la-la-la-la-la!

Lyngen sused, og skyen gled,

udfugtslængsler i hjertet sved.

Heden stænged, og mindet spandt,

moders øjne dog stærkest bandt.

Snart den ting dog blev åbenbar:

minder gør ikke sagen klar.

Stak så Ole en dag i trav,

stod med et ved det store hav.

Øjet skinnede, tåren randt,

intet mere i verden bandt.

Over havene hyrden fo’r,

fårene står der endnu og glor.

Ej kan bede og får forstå

længslers tog over bølger blå.

Ordforklaring:
Bede: En kastreret vædder
Stænge: Lukke inde/ holde fast

Tekst: Jeppe Aakjær, 1899
Melodi: Alfred Tofft, 1911

øje med tiden ude på marken. Køerne skulle hjem og malkes på 

bestemte tidspunkter. Hyrdedrengene måtte holde øje med solen 

og andre tegn på hvad klokken var, for et ur havde ingen hyrded-

reng råd til. Om vinteren var køerne på stald, og så kunne børnene 

få lov til at komme i skole, med mindre husbonden havde noget 

andet de kunne foretage sig. Som hyrdedreng var man ude hele 

dagen, lige meget hvordan vejret var. De færreste havde nok tøj 

på til at kunne holde sig tør hvis det regnede. Det kunne være 

nødvendigt at lægge sig tæt op af en ko for at holde varmen. 

 Der er skrevet mange minder ned fra folk som har været hyr-

dedrenge. Forfatteren Jeppe Aakjær er en af dem. Han har blandt 

andet skrevet sangen „Ole sad på en knold og sang“, som fortæl-

ler om en hyrdedrengs ønske om at komme ud i verden. 

Foto: Nationalmuseet
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Denne lærer har måske været god til 
at fortælle historier. Rundt om ham 
hænger der slidte landkort. Foto: 
Nationalmuseet

Her fortæller en dreng om en skolelærer der gjorde 

undervisningen spændende:

„I Geografi fik vi fortalt ikke alene om Danmark, men ogsaa 

om fremmede Landes Natur og Befolkning. Vi lærte om 

Have, Bjergkæder og Floder.“ 

Almueskolen på landet
Skolegangen på landet var anderledes end i byen. Børnene gik i 

skole, når der ikke var brug for hjælp på gården. Alle de store børn 

havde fri, når der skulle høstes, for så skulle alle arbejde i marken. 

Det, vi i dag kender som efterårsferie, hed for 100 år siden ”kar-

toffelferien”. Børnene fik fri fra skole, for i stedet at bruge en hel 

uge på at grave kartofler op. Så man kunne nok ikke rigtig kalde 

det en ferie. 

 Børnene startede i skolen som 6-årige og sluttede, når de blev 

14 år og skulle konfirmeres. Mange skoler var delt op i to klasser, 

en for de mindre børn og en for de større. Der var tit kun én lærer 

til begge klasser. Derfor måtte man finde på forskellige løsninger, 

så alle børnene kunne få undervisning. Nogle steder underviste 

læreren de små børn om formiddagen, og de store børn om efter-

middagen. Andre steder skiftedes klasserne til at blive undervist 

hver anden dag. Det var også meget normalt, at de store børn 

havde fri hele sommerhalvåret og blev undervist i vinterhalvåret. 

Så kunne de arbejde på fuld tid på gården om sommeren. Små 
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Alle børnene sidder alvorligt i deres 
pæneste tøj og venter på, at billedet 
bliver taget. Bagerst kan man se læ-
rerinden. Foto: Nationalmuseet 

børn som ikke var store nok til at hjælpe til på gården, gik i skole 

om sommeren og var hjemme hos forældrene om vinteren. 

 De ældre børn, som arbejdede som hyrdedrenge, skulle op flere 

timer før de skulle i skole, så de kunne tage sig af dyrene før de 

skulle afsted. Tit var børnene så trætte, at de sad og sov i skolen. 

Husbond syntes tit, at det var vigtigere at børnene passede deres 

arbejde, end at de gik i skole. I undervisningen blev der lagt meget 

vægt på at lære om kristendommen, men man skulle også lære 

læsning, skrivning, geografi og historie. Eleverne skulle til eksa-

men hvert halve år hos den lokale præst, og her gjaldt det om at 

have styr på historierne fra Bibelen. 

 Når eleverne fyldte 14 år blev de konfirmeret og var færdige 

med skolen. Nu var de voksne og skulle klare sig selv. 

Hvorfor bliver man fattig?
Man var fattig på landet i 1800-tallet, når man ikke havde nogen 

jord at dyrke. Kvinderne måtte tit blive hjemme og passe huset 

og børnene, mens manden arbejdede for andre. Hvis han var syg 

eller drak for meget, var der næsten ingen penge at klare sig for. 

Man kunne søge om fattighjælp, men det kunne være rigtig svært. 
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Foto af tjenestefolk fra Bornholm. De to gamle er et ægtepar som 
har fået lov til at bo på gården. Drengene bag dem er hyrdedrenge, 
og den lille pige i det pæne tøj er herskabets datter. Til venstre står 
en tjenestepige i hverdagstøj og træsko. Foto: Bornholms museum 

Familiens fattigdom skulle være uforskyldt. Uforskyldt fattigdom 

kunne være sygdom eller alderdom, mens selvforskyldt fattigdom 

kunne være dovenskab eller druk. Hvis det gik helt galt, kunne man 

komme på fattiggård. Men det var der ikke mange der ville, for så 

havde man ikke længere lov til at bestemme over sit eget liv.

 Som fattiglem var det forbudt at gifte sig, fordi sognet (kom-

munen) ikke ville have flere fattige børn, som det skulle tage sig 

af. På fattiggårdene boede der tit flere mennesker end der var 

plads til, og der var koldt og beskidt. Hvis man ikke havde lus når 

man kom til fattiggården, så fik man dem hurtigt, og de var som 

regel ikke til at slippe af med igen. På fattiggården boede også de 

gamle og syge, som ikke havde nogen børn til at passe dem. 
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Børn på fattiggården

På fattiggårdene var der mange børn. De boede der, fordi 

deres forældre ikke havde penge til at klare sig selv. De 

fleste børn på fattiggården havde kun én forælder. I gamle 

dage var det nemlig ikke i orden at få børn med en kæreste, 

som man ikke havde tænkt sig at gifte sig med. Det var 

næsten umuligt at få arbejde på en gård, hvis man var ale-

ne om et barn, for hvem skulle passe på det, når moderen 

arbejdede hele dagen? Enlige mødre og enker endte tit på 

fattiggårdene. Det var ikke let for børnene at vokse op i en 

fattiggård, men de havde trods alt mulighed for at komme 

i skole. Børnene kunne blive udliciteret, altså lejet ud, til 

bønder som kunne bruge dem i arbejdet, så sognet (kom-

munen) ikke skulle sørge for dem. 

Sofus fortæller om den gang han kom på  

fattiggården:

„Men Far han rejste saa derfra i November. Saa kunne vi 

ikke være hos Faster, saa kom vi 4 ind på Køng Fattiggaard. 

Om Aftenen blev vi 4 lagt paa Gulvet ved siden af hinanden 

og Dagen efter blev vi saa delt ud Drengene hos de gamle 

Mænd og Pigerne hos de gamle Koner.“ 

Fattighuset Greve Hospital, hvor man-
ge børn voksede op. Fattighuset står 
nu på Frilandsmuseet. Foto: National-
museet
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Lav en kludedukke

Materialer: Stof og garnrester

Leg en leg!

Selvom mange børn arbejdede meget, var der dog 

tid til at lege. Man måtte som regel lave sit legetøj 

selv, da forældrene tit ikke havde råd til at købe 

det. For eksempel kunne man lave en bold af et par 

korkpropper som blev bundet stramt sammen med 

snor til den var rund. Børnene skar også fløjter ud af 

rør og lavede kludedukker. Nogle former for legetøj 

var lidt svære og krævede, at børnene var store nok 

til at kunne lave det. 

Krop

1. Krop
Læg stofstrimler eller 
garnrester midt på 
et kvadratisk stykke 
stof. Luk sammen, så 
der bliver et hoved og 
hold omkring halsen.

2. Arme
Et aflangt stykke 
stof trilles til en tynd 
pølse og bindes stramt om dukkens hals 
med en enkelt knude.

3. Kjole
Kjolestoffet foldes på 
midten og et lille hul 
klippes til dukkens 
hoved.

4. Forklæde
En stofstrimmel bindes 
som bælte om kjolen i 
livet. Forklædet stikkes 
ind under bæltet.

5. Tørklæde og hår
Tørklædet er et tre-
kantet stykke stof som 
bindes under dukkens 
hage. Garn – eventuelt 
flettet – stoppes ind un-
der tørklædet som hår.

6. Hænder og ansigt
Til sidst bindes små styk-
ker garn om håndledene, 
så dukken får hænder. 
Tegn øjne, mund og 
næse.

Tørklæde Garn

Kjole

Forklæde

Bæltestrimmel
Arme
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Svenskere i Danmark
Fordi Danmark og Sverige ligger så tæt på hinanden, har der altid 

været folk, som rejste over Øresund for at prøve lykken i landet 

på den anden side. Men i slutningen af 1800-tallet var der særligt 

mange svenskere der tog til Danmark. De kom for at finde arbej-

de, i Sverige var der alt for mange mennesker til alt for få jobs. 

Svenskerne havde ikke noget imod at arbejde for en lavere løn 

end danskerne, og det gjorde, at mange i Danmark hellere ville 

ansætte svenskere end danskere. De svenske immigranter tog 

især til København, Bornholm og Lolland-Falster. På Bornholm 

kunne man for eksempel blive stenhugger eller landarbejder, og 

på Lolland-Falster var der brug for mange unge piger, som kunne 

passe de store roemarker. Desværre levede mange svenske ar-

bejdere under dårlige forhold, og de fleste danskere så ned på de 

fattige svenskere. Så selvom svenskerne godt måtte blive boende 

i Danmark, var der derfor mange som kun arbejdede i Danmark et 

halvt år ad gangen, og boede i Sverige resten af året.
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Brolægning i 1881 af Ferskesøstræde i Nexø. Drengen midt i billedet er Martin Andersen 
Nexø, forfatter til Pelle Erobreren. Drengen til venstre er Martins bror Georg. Ved siden af ham 
står deres far brolægger Hans Jørgen Andersen. Foto: Martin Andersen Nexø museet


