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Et typisk dokument fra Oluf Andersens hånd. Enhver lille plads på et stykke papir er beskrevet. Her forsiden til hæftet med de optegnelser han kalder Hjemstavnsforskning.
Kilde: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, Olaf Andersens arkiv.
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EN HUSMANDSREJSE I 1923
DAGBOGSOPTEGNELSE AF HJEMSTAVNSFORSKER, DIGTER OG FOREDRAGSHOLDER OLAF ANDERSEN, 10. JULI 1923

Af Marianne Weigel

I et gråt kladdehæfte med titlen Hjemstavnsforskning har Olaf Andersen samlet forskellige optegnelser om brønde,
møller, samtaler med gamle folk, betragtninger over gamle træer, sten m.m.
og følgende om en husmandsrejse:1
Forleden dag, det var onsdag den 4. juli
[1923] var jeg med på en Husmandsrejse til Sydfyn. Morgenen lovede det herligste dagsvejr. Kl. 6 stod jeg op og kl.
7 stillede jeg omme hos Fragtmanden.
Jeg var første mand på pletten. De andre otte som skulde med fra denne Kant
af Sognet mødte et kvarter senere. Alle
kendte de mig naturligvis, jeg derimod
havde kun kendskab til to Hold: Hans
Jensens og Peder Larsens. Her var endnu to hold folk: Tømrer Jens Andersen
og hustru og så et par hvis Navne jeg
ikke fik fat på. De sad ved Siden af mig.
Konen var meget livlig og snaksom, ofte
pudsig i sine fynsk naive farverige Udbrud.
Lastbilen gik forbavsende støt og
temmelig hurtigt. I det hele blev det en
udemærket Dag, fornøjelig og lærerig.
Det var en hel oplevelse for mig at være
En husmandsrejse i 1923

F

orud for tableringen af husmandsbevægelsen omkring
år 1900 var det i meget høj
grad husmandsrejserne, der med
deres fællesskab og udsyn skabte det
netværk og den bevidsthed, der fik
de underste i samfundet på landet til
at slutte sig sammen og ville noget
mere. Husmandsbevægelsen betød
ikke bare øget viden blandt husmændene og deres koner, men også
øget selvværd og nye muligheder for
dem og deres børn. Oluf Andersen
(1875-1964) voksede op på Fyn som
sønnesøn af en husmand i Flødstrup.
Hans livsforløb er et eksempel på en
familie, der involverede sig og greb
de muligheder, der skabtes via husmandsbevægelsen. Han får ordet i
denne artikel for at fortælle om en
husmandsrejse, han foretog i sommeren 1923.

med på en tur som denne sammen med
disse jævne ældre husmandsfolk. Dagen
igennem vrimled det af vidnesbyrd om
hvilken festdag det var for dem. En række store og små oplevelser lagde stemning over rejsen.
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Det begyndte straks ved indkørslen
til Hopholtskoven. En dreng kom trækkende med en Ko og to Geder. Se se!
Råbte mine Rejsefæller. Gederne trækker Koen. Og virkelig: drengen havde
knyttet Reb fra Koen til hver af Gederne.
Og Gederne fandt selv vej da Optoget
drejede fra Landevejen ind ad den første
Skovvej til højre.
Nedenfor Knarreborg bakken måtte
vi vente en Stund på to andre Biler, en
fra Brunsveg (Bruserne) og en fra Tommerup Mae. Vi fik et par op med mand
og kone, to yngre Folk, men af et barket
og forslidt udseende, Konen især.
Og så gik det ind gennem landet. Solen blinked frem nu og den sejrede tilsidst. Vestfyns, Midtfyns, Sydfyns bakkede lande kom vi igennem, ad mange
bugtede veje. Mest Jubel vakte de venlige haver – ” Hvor er det net” sa Konerne
på deres Fynsk. Og de kønne velholdte
Bindingsværksgårde og Huse. Jeg blev
vældig glad overrasket ved den Sans
for hjemlig bolighygge disse mennesker
sad inde med. ”Vi hørte Deres Foredrag
i Vinter”, sa konen ved min venstre Side.
”Skulde Hjemstavnen ikke ha været helt
uden frugt?”
Husmænds- og Bondeland. Nutidsfyn rulled vi igennem. Men også
et stykke Herregårds-Fyn der førte
Tankerne tilbage i tiden: de store åbne
skovspredte marker fra Brobygård til ?
Gelskov. Høje Beundringsråb lød da vi
kørte forbi Brobygårds klippede Linde
med Åen på den anden Side Vejen. Og
den morsomme husmandskone var så
forskrækkelig optaget af Gelskov som
hun havde hørt så megen tale om. Tømreren kendte alle de Byer og Kirketårne
vi kom forbi.
Hist og her lød der et Udbrud fra en
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af Deltagerne: derhenne bor min Søster!
alle skulde se hvor det var. Eller: her er
det Jens Madsens Frue er flyttet hen.
Der i den By bor den - og den – og den -.
Barnets Henrykkelse om igen over at gå
fra det kendte til det ukendte.
Men som det dog støvede! Og vores
bil var i ? på Henturen – og bagest hjemad! Vi fik i sandhed vor del. Jeg sad med
åbent hoved – og var gråhåret af støv
inden jeg kom til vejs ende.
Esbegård ved Svendborg Landevej
var Turens første mål. Her så vi et mægtigt Hønseri og det var morsomt, både de
pragtfulde hvide Høns med røde Kamme og de hundreder af pippende gule
Kyllinger mindre og større der søgte ly
under de store skærme som mindede om
Hønsenes udbredte Vinger.
Videre forbi den yndefulde Sørup
Sø til Hvidkilde hvor der blev holdt Frokosthvil. Føreren fortalte mig at han
havde bedt Greven om Tilladelse for
Husmændene til at se Haven; men han
havde nægtet det. Og på hvilket Grundlag? Jo, Husmændene havde stemt radikalt og socialistisk. Hvilken dannelse
afslører ikke sådan en mand!
Dejligt er der ned forbi Hvidkilde
Sø, og såre nydelig er den gamle Bindingsværks Vandmølle. Her træffer jeg
en ung Pige fra S. Nærå, og med hende
følges jeg op til Ollerup. Hvad der her
blev budt på var næsten overvældende:
Kaffe i to Hold til en billig Pris – alt det
Brød man kunde spise! – Foredrag af
Bækhøj, flerstemmig Sang af Højskoleeleverne under Skovrups Ledelse, Gymnastik og Folkedans af Gymnastikskolens Lærlinge.
Gymnastikken var især en Oplevelse. 80 unge Piger i lyseblå Dragter –
hvad der skulde til og ikke mere. Bluse,
Marianne Weigel
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Husmandsrejser kunne foregå i åben lastbil, med tog eller hestevogn. I bilen her står Olaf Andersen i
bageste række som nr. 2 fra højre. I 1923 var yderst få veje asfalterede. Man kan godt forstå, at Olaf Andersen skriver, han var fuld af støv, da han kom hjem efter en lang tur ad solvarme markveje! Trods det
var humøret højt, og det havde været en herlig dag. Foto: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Benklær og kort Skørt. Benene i ? nøgne
og ingen Sko på Fødderne. Ude på den
grønne Plæne passede Dragten glimrende. Og hvad vi så var fint og smukt.
Kun Glædesblinket manglede – ligesom
hos Karlene forrige Vinter. Det kom
derimod frem i Folkedanserne.
Morsomt var det at sig vældigt stå
på Højen og Høre Folks Udtalelser. Nej
– nu har jeg aldrig set Mage! Hvor der
det dog net! At der lå et mægtigt og møjsomt Arbejde bagved var der dog nok
ikke mange som forstod. Een sa til mig:
Det var sådan en køn og blød Gymnastik, den var slet ikke stram. Han anede
ikke at for at komme udover det stramme havde Gymnasterne måttet øve sig
vældigt op, anstrengende, smidiggørende Øvelser. Folkedansene vakte Jubel.
Det kan vi dog se, hvad er, sa Konerne.
En husmandsrejse i 1923

Det nymodens, udbrød en Mand, det er
F. neme mig vovere end som ingenting.
Hjemturen blev festlig. Humøret var
oppe, ikke mindst hos den gamle Stabejs
P. Larsen. Da vi var kommen gennem
V. Skerninge kørte vi udenom to halvvoksne Piger der cyklede. Den spøgefulde P. Larsen som sad yderst i Lastbilen
vinkede indbydende til dem. Kom her!
De opfattede det som en opfordring til
en Væddekørsel. Og de satte i. Især den
første, en lille kraftig rødmosset vindøjet
Pige. Hun halede ind på os og vi vinkede
opmuntrende til hende. Det slipper de
ikke gratis fra, sa jeg til P.L. det må koste noget. Og nu kom restbeholdningen
af Bolsjer og Chokolade frem. Smid det
på Vejen! – Pigerne af cyklen, de fandt
hver sin Pakke. Atter halede den Forreste ind på os. Chokoladen ud, indhyllet

65

Fynske Årbøger 2014

i Alles papir. Men da troede hun vist at
det var Narreri for hun kørte lige over
Pakken. Dog trøstede man sig med at
den bageste nok skulde ta den op. Først i
Vester Åby hvor vi drejede af i Nord slap
vi den udholdende Pige af Syne.
Men siden vinkede P.L. til alle
Kvindfolk der kom gående eller cyklende. Tøv ledt! Kom hæjr! De fleste forstod
Spøgen, smilede og vinkede igen, og det
regnede med Grinagtigheder i Bilen.
Vist havde vi oplevet noget af hvert: På
Udturen en Brandstiftelse (Hans Jensen den evigt dampende Mand med en
Tændstik uforvarende brændt Hul i en
af Konernes Paraplyer); på Hjemvejen
et Væddeløb. - Selv havde jeg leet adskilligt. Og jeg glemmer ikke hvad Rasmus P. fra Revninge sa til mig da vi sad
bag Møllen i Ollerup Højskoles Have og
så den store Forsamling lejre sig i det
grønne under den strålende sommersol. Han kunde aldrig ta Del i sådan et
Stævne uden at glæde sig over det vældige Fremskridt der havde fundet Sted i
de over 50 År han kunde huske tilbage
i Tiden. Dengang turde vi i Husmandshjemmene knap røre os, nu er vi frie
Mennesker. Se det var en anden Tale
end den der plejer at lyde vår Folk samles i disse Tider. Og det var velgørende
at høre.
Hvad var en husmandsrejse
Husmandsrejserne, der blev opfundet af
Anders Jørgensen forstander på Høng
Højskole (nord for Slagelse), havde til
formål at bringe husmændene sammen,
så de kunne lære af hinanden. De skulle
rejse ud og besøge mønsterbrug og ved
selvsyn se succesfulde nyskabelser hos
andre husmænd. Husmændene var ofte
ikke bogens folk, men ved at besøge li-
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gesindede og høre om deres erfaringer
kunne lysten til selv at udvikle nye metoder øges. Her kunne de tale sammen
på lige fod, spørge og forklare, oparbejde
ny viden og udvikling i deres arbejde.
Som vi kan se af ovenstående beretning
var deres interesse rettet mod haverne,
hønseavl og netop hvad der med fordel
kan drives på en lille jordlod. Men rejserne skulle også være festlige med gymnastikopvisning, tidens nye interesse og
folkedans, men foredrag stod også på
programmet. Man blev rystet sammen,
snakkede og sang, morede sig og som
sidegevinst opbyggedes et fællesskab,
en fælles bevidsthed, et selvværd og dermed mulighed for sammen at forandre
de forhold husmænd levede under. Husmandsrejserne skabte grundlaget for
husmandsbevægelsen.
Den første husmandsrejse gik til
Fyn. Den 1. juli 1884 rejste to hold sjællandske husmænd, otte fra Præstø Amt,
og ti fra Kalundborg egnen, 4-5 dage
til Fyn for at studere især rodfrugtavl
og frøavl. De første, der rejste, var selv
foregangsmænd. På Ryslingeegnen blev
de taget godt imod. De oplevede samvær
og fællesfølelse og begejstringen bredte
sig. Det blev til rigtig mange rejser. Økonomisk støttede Landboforeningerne og
fra 1889 satte staten ind med et tilskud,
der steg fra 8.000 kr til 80.000 kr en
halv snes år senere. Landboforeningerne
fordelte midlerne og husmandsførere
sørgede for planlægning af rejserne. Alle
deltagere blev udstyret med en notesbog
og en blyant. Rejserne kunne gå til nabosognet eller længere væk, til de øvrige
nordiske lande. Kunne var en enkelt dag
eller flere. Og kvinderne kom med. Husmænd og –koners verden blev større.
Ordet husmand har ændret indhold
Marianne Weigel
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Billedet af de tre mænd foran kilden ved Hvidkilde er taget af Olaf Andersen, der var en ivrig fotograf. Han
leverede billeder både til egne og andres bøger. I hans arkiv findes en stor samling af hans billeder både
som glasnegativer og som her fremkaldte fotos. Desværre er der ikke mange optegnelser om de enkelte
billeder, så vi ved heller ikke hvornår dette er taget. Foto: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

over tid. Før udskiftningen og opløsningen af landsbyfællesskabet lå der små
undselige bosteder mellem gårdene i
landsbyen. I disse huse boede husmænd,
der levede af forskellige landhåndværk,
og daglejerarbejde. De kunne have græsning for en ko på landsbyens overdrev,
men var ikke hoveripligtige sådan som
fæsterne på gårdene. De arbejdede ikke
under tvang som gårdmændenes hoveri
En husmandsrejse i 1923

og revselse, men havde dog et udkomme.
Med landbrugsreformerne, der opløste landsbyfællesskabet, samlede jorden omkring den enkelte fæstegård og
i visse tilfælde medførte at gårde blev
flyttet ud af landsbyen for at ligge ved
sine jorder, ændredes også forholdene
og mulighederne for husmændene. Der
var ikke mere et fælles overdrev, hvor
husmandens ko eller får kunne græsse,
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og de økonomiske muligheder ændrede
sig i og med, at der ikke mere var plads
til de små huse i landsbyen. I stedet
måtte de leje sig ind i godsejerens huse
med husmandshoveri til følge. Nu var
det dem, der var med til at dyrke hovedgårdsmarkerne og måtte underlægge sig
hustugten.2 De måtte arbejde 2-3 dage
om ugen for leje af et lille fattigt hus med
en lille lod jord at dyrke, men så lille at
de ikke kunne leve af det. Godsejerne,
der nu manglede hoveribonden til at
arbejde på hovedgårdsjorden, samlede
husmandshoveridagene sammen så de lå
i landbrugets spidsbelastningstider, derfor fik husmandsjorden ofte lov til at ligge ubearbejdet hen. Den jord hvorfra de
skulle få den daglige føde havde de ikke
tid og kræfter til at pleje ordentligt, med
stor sult og fattigdom til følge. Det netop
i en tid hvor antallet af husmænd øgedes
voldsomt. Fra 1805 til 1895 steg antallet
fra 40.000 husmandssteder til 196.000.3
Op gennem 1800-tallet kæmpede
enkelte husmænd for deres frihed og udkomme. Frihed for hustugten fik de i forbindelse med grundloven af 1949, men
økonomisk var forholdene sølle. Det er
i denne periode, vi hører om husmandsbørnene, der kommer ud at tjene fra
de er 6 år, og ikke har tid til skolegang.
Deres forældre slider sig op, men forbliver i fattigdom. Men det er også i den
periode husmændene forsøger at slutte
sig sammen for at kæmpe for bedre kår.
Forskellige foreninger opstår og går i sig
selv igen, andelsbevægelsen var en stor
hjælp, men først med husmandsrejserne
kommer der rigtig gang i en samlet husmandsforening.
Husmandsforeningerne etablerede
sig i begyndelsen af 1900-tallet med
husmandsskoler. Desuden overtog de
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landboforeningernes arbejde med husmandsudstykningerne i forbindelse med
lensafløsningen af 1919. Husmandsforeningen sod også bag etableringen af
den særlige hypotekbank, der lånte penge til husmænd og de skabte således mulighederne for den specielle udvikling,
der kunne gavne de små husmandslodder.
Husmændenes forkæmper
Et af de mennesker, der stod på husmændenes side, var Olaf Andersen. Han var
vokset op med husmandens fattige kår.
Hans far arbejdede med anlæggelse af
jernbanen, og familien måtte derfor ofte
flytte hen, hvor nye spor skulle lægges.
Olaf og hans søskende fik alle rejseblod
i årerne. Men hjemmet var også på andre måder anderledes, man læste meget,
holdt avis og tidsskriftet Almuevennen,
faderen digtede og gav denne lyst videre
til sine seks børn. Allerede som fireårig
kunne Olaf læse. Faderen havde lært ham
det, fortæller Olaf i sine dagbøger.
Efter to års skolegang hos Lorentzen
i Slotsgade i Odense kom Olaf på Mulernes Legatskole i Odense. Han stræbte
tydeligvis efter at blive den bedste i klassen, men måtte ”nøjes” med anden eller
tredjepladsen. Det blev de gode skolekundskaber og den store interesse for naturen og landskaber, der kom til at præge
hans liv.
Efter en præliminæreksamen, undervisning på statens Lærerhøjskole og kurser for højskolelærere på Askov Højskole
blev han selv højskolelærer. Efter ansættelse forskellige steder i Jylland blev han
den 1. november 1913 ansat som lærer på
Husmandsskolen i Tarup ved Odense.
Her underviste han og boede med sin familie frem til 1918, hvor han flyttede til
Marianne Weigel
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Hvidkilde ladegård eller Hvidkilde Vandmølle. Foto: Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

huset Solvang i Tommerup. Interessen
for husmændene og deres sag beholdt
han. I forbindelse med Husmandsskolens
25 års jubilæum skrev Olaf Andersen et
jubilæumsskrift om skolens historie,4 og
ved 50 års jubilæet blev jubilæumsskriftet5 forfattet af Olaf Andersen sammen
med Carl Scharnberg. Olaf Andersen var
en mønsterbryder og en ildsjæl. Foruden
digtsamlinger og bøger om især de fynske
egne holdt han utallige foredrag og skrev
lige så mange artikler om lokalhistoriske
emner. Derudover førte han hele livet
dagbøger og optegnelser om sine oplevelser, tanker og planer. Det er her vi finder
hans erindring om en husmandsrejse i
1923, registreret blandt syv meter arkiv i
Glamsbjerg Lokalhistoriske arkiv.
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Olaf Andersens Arkiv i Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv A590, 2.2 1916-23. Transskriberingen er foretget og gengivet med den
stavemåde, som Olaf Andersen anvendte.
Hustugt betød at herremanden, eller hans
stedfortræder, havde lov til prygle og råbe
ad husmanden.
Den danske Husmandsbevægelse, Fridlev
Skrubbeltrang, Kbh. 1943, s. 121
Fyns Stifts Husmandsskole 1908-1933. Et Jubilæumsskrift ved Olaf Andersen, Odense
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