
TYENDE
- Danmark omkring 1900-tallet



Tyende

Ordet tyende lyder gammeldags. Ordet tjenestefolk ken-
der I måske bedre. I dag findes der heller ikke mange tje-
nestefolk. Ordene er fra engang, hvor samfundet så helt 
anderledes ud. Dengang var mange mennesker i Danmark 
nødt til at tjene penge ved at være tjenestekarl eller tjene-
stepige for nogen, der havde mange penge. 

Hvis en familie ikke havde ret mange penge, blev børnene 
efter de blev konfirmeret nødt til at tage ud og tjene, som 
det hed; det betyder at arbejde. Når man var ude at tjene, 
boede man der, hvor man tjente. Lønnen var kost og logi, 
det vil sige at man fik mad og måtte sove der, og så fik 
man også en lille smule penge. De fleste kom i tjeneste på 
en gård eller herregård. Andre kom i tjeneste hos herskaber 
i byerne, hos købmænd, håndværksmestre osv. De fleste 
var ude at tjene, til de blev gift og selv fik et hus, så blev 
de husmænd på landet eller arbejdere i byen. 

Arbejdere i marken ved Skovsgaard ca. 1930



Ifølge Tyendeloven fra 1854 skulle alle mennesker tilhøre 
en husstand. Det vil sige, at børn, kvinder, unge piger, karle 
og svende alle hørte under en husfader eller husmoder. 

Tyendeloven var en særlig lov for tyende. I den stod der, at 
tyende skulle under-ordne sig herskabet. Herskabet måt-
te tugte sine tjenestefolk, det betød, at det var manden i 
huset, der bestemte, og at han havde lov til at slå sine tje-
nestefolk, hvis de ikke hørte efter. Samfundet var delt op i 
forskellige lag: De, der var øverst og havde mest at skulle 
have sagt var dem, der tjente meget og ejede meget jord, 
og som derfor havde andre til at arbejde for sig. Og de, der 
ikke tjente ret meget, ikke ejede noget jord og som derfor 
måtte arbejde for andre, var nederst. Herremanden var i 
det øverste lag, tyende i det nederste. Tit havde herskabet 
ikke ret meget respekt for tyendet.

Skovsgaard april 1933



Herregårdens tjenestefolk

Der var mange mennesker, der arbejde-
de på herregårdene i 1800-tallet. Der var 
både nogle der arbejdede i hovedbyg-
ningen og i staldene og på markerne. De, 
der arbejdede i hovedbygningen sørgede 
for, at herskabet havde det godt, og de, 
der arbejdede i staldene tog sig af dy-
rene og kornet. De, der arbejdede i ho-
vedbygningen, var de fineste fordi de var 
tættere på herskabet end de, der arbej-
dede ude i staldene. 

I hovedbygningen var der forskellige steder, man kun-
ne arbejde. Der kunne være en tjener og en kammerpi-
ge til at hjælpe herskabet på deres værelser. De skulle 
komme med morgenmad og hjælpe herren og fruen i 
tøjet. Tjenerne og kammerpigen havde hver en elev, som 
skulle lære, hvordan man skulle gøre. I stuerne hvor der 
skulle gøres rent og serveres, bestemte linnedjomfruen, 
hun havde op til tre stuepiger under sig. I køkkenet var 
det husjomfruen, der bestemte. Under hende var kokke-
pigen, køkkenpigen og husholdningseleven. 

Skovsgaard ca. 1900



Der var også mænd ansat i hovedbygningen. 
En eller to kuske der kørte herskabet rundt, når 
de skulle nogle steder.  Den staldkarl og stald-
dreng, der tog sig af herskabets heste og vogne 
blev også regnet med, som om de arbejdede i 
hovedbygningen. Om natten var der en vægter, 
der sørgede for, at der var ro på gården, og at 
pigerne og karlene ikke løb ind til hinanden. De 
sidste der hørte til hovedbygningen, var gartne-
ren, som holdt haven og parken, og skovfogeden 
der sørgede for de skove, der lå på herregårdens 
jord. Når der var brug for flere, der kunne arbej-
de i hovedbygningen f.eks. til storvask, hentede 
man hjælp udefra. Det var meget almindeligt, at 
der var 14-17 mennesker ansat i hovedbygningen. 
Mellem tjenestefolkene i hovedbygningen var der 
også et hierarki. De der arbejdede tættest på her-
skabet var mere fine end de der arbejdede i køk-
kenet. I bunden af hierarkiet var husholdningsele-
ven eller køkkenpigen og stalddrengen, for dem 
kunne alle andre i huset bestemme over. 

I slutningen af 1800-tallet hav-
de herskabet ikke råd til at have så 
mange ansatte mere. Så blev ar-
bejdsopgaverne slået sammen, f.eks. 
kunne husjomfruen lave mad, så be-
høvede man ikke at ansætte en kok-
kepige. 

Skovsgaard 1933



Tyendelov

I 1854 kom der en lov om tyende. Loven handle-
de mest om, hvad herre-manden havde lov til. 
Herskabet bestemte over tyendet døgnet rundt 
og måtte bestemme alt, hvad de skulle og måtte 
gøre. Det var meget svært for tyendet at sige op, 
men det var nemt for herskabet at fyre dem. Tyen-
det skulle have en skudsmålsbog. Det var en bog, 
hvor herremanden kunne skrive i hvor dygtig, han 
synes, tyendet havde været. Hvis herremanden 
skrev noget dårligt eller slet ikke skrev i bogen, 
kunne det være meget svært for tyendet at få et 
arbejde et andet sted. Herremanden måtte prygle 
de unge tjenestefolk, det vil sige at han måtte slå 
dem, hvis de var ulydige. Først i 1921 kom der en 
ny lov, Medhjælperloven, og ifølge den måtte man 
ikke længere slå tyendet og skudsmålsbogen blev 
afskaffet. Arbejdstiden var dog stadig ubegræn-
set.

Vandvogn og tyende 1932



Arbejdet i stuerne

I slutningen af 1800-tallet arbejdede der fire til seks tje-
nestefolk i stuerne. Det var en tjener, en kammerpige, en 
linnedjomfru og stuepigerne. De skulle gøre rent og hjælpe 
herskabet med alt, hvad de havde brug for og bad om. En 
typisk arbejdsdag i stuerne så sådan her ud: Om morge-
nen fra kl 7.00 skulle der renses aske ud af kakkelovnene 
og tændes op. Så fik både herskabet og tyendet morgen-
mad, herskabet fik det serveret i spisestuen, og tyendet 
spiste i køkkenet. Bagefter var der daglig rengøring. Der 
var meget at passe på en stor herregård. Tjeneren pudsede 
sølvtøj, stuepigerne pudsede og fyldte petroleumslamper. 
Der skulle støves af, gnides træværk, pudses vinduer, fejes 
tæpper og gulve, pudses dørlåse. En gang om ugen skulle 
trægulvene vaskes og bones, bone betyder pudse eller po-
lere. Der blev gjort rent hele formiddagen. Midt på formid-
dagen fik tyendet frokost, og herskabet fik formiddagskaf-
fe og middagsmad. Det var tjeneren og stuepigerne, der 
anrettede maden og serverede den. De skulle også vaske 
det fine porcelæn op i anretterværelset, det var nemlig for 
fint til at komme ned i køkkenet og blive vasket af sammen 
med de grove potter og pander. Om eftermiddagen var 
der strygning og mere rengøring indtil aftensmaden skulle 
serveres. Efter aftensmaden havde stuepigerne fri, men de 
måtte ikke gå nogen steder, for de skulle være i nærheden, 
hvis herskabet skulle få brug for dem. 



En eller to gange om året var der hovedrengø-
ring. Så blev der bl.a. banket tæpper og pudset 
lysekroner. Linnedjomfruen havde ansvar for 
de ting man kaldte linned; duge, dynebetræk, 
lagner og viskestykker. Der blev vasket stor-
vask en gang om måneden, det var husjomfru-
ens ansvar, og så kom der et par koner fra byen 
og hjalp. Det tog flere dage at vaske. Tøjet blev 
kogt i store gruekedler, skrubbet med sæbelud 
og skyllet i vand flere gange. Til sidst blev det 
hængt til tørre. Når linnedet var vasket, var det 
stuepigernes ansvar at stryge eller rulle det, 
det tog mange dage og blev gjort om efter-
middagen efter rengøringen. Tyendet fik også 
vasket deres eget tøj i storvasken, det måtte de 
selv stryge.

Stuepiger på Skovsgaard



Arbejdet i køkkenet og kælderen

Husjomfruen havde ansvaret for madlavning, 
opvask, rengøring i køkkenet og tøjvasken. Det 
var hende, der bestemte i køkkenet og hvad 
køkkenpigen og husholdningseleven skulle lave. 
I køkkenet skulle der laves aftensmad til her-
skabet og tyendet. Der skulle også bages, ord-
nes slagtevarer, syltes og henkoges frugt. Det 
var kokkepigen eller husjomfruen, der stod for 
madlavningen. Køkkenpigen eller husholdnings-
eleven hjalp til og gjorde rent og vaskede op. En 
almindelig hverdag i køkkenet startede kl 6.00, 
hvor der skulle renses aske ud af ovnen, fejes 
og fyres op. Så var der morgenmad, og derfra 
skulle der laves mad hele dagen, både til her-
skabet og tyendet, frokost, middagsmad, efter-
middagsmad, aftensmad og aftenkaffe. Når det 
hele var sendt op i stuerne, havde køkkenfolke-
ne fri.
Kusken hørte til i kælderen. Kusken skulle tage 
sig af herskabets heste, både dem til transport 
og ridehestene. Han skulle også ordne heste-
vognene og seletøjet. Det var også kuskens 
arbejde at fodre og muge ud hos hestene og 
træne dem til kørsel. Det vigtigste arbejde for 
kusken var at køre herskabet. Kusken vidste 
præcist hvor lang tid det tog at køre til de mest 
almindelige rejsemål. Så kunne han sørge for, at 
herskabet kom frem i ordentlig tid. Herskabet 
stolede meget på kusken, og derfor var han højt 
oppe i hierarkiet. Derfor var det vigtigt, at ku-
sken opførte sig pænt og altid så pæn ud i tøjet.



Beklædning

Man kunne kende tyendet på deres tøj. Det var vigtigt, at det 
tyende, som herskabet så, var pænt i tøjet. Når man fik arbej-
de eller blev fæ-stet, som det hed, skulle man selv sørge for 
at købe eller sy det tøj, herskabet ønskede, man arbejdede i. 
Hvis tøjet gik i stykker, skulle man selv sørge for at købe no-
get nyt. Om formiddagen havde stuepigerne lyse kjoler på, 
de kunne være blå eller stribede, de havde også et stort hvidt 
forklæde på. Til middag skiftede de til sorte kjoler med et lille 
hvidt forklæde, sorte strømper og en lille hvid kappe med 
sort bånd. En kappe er en slags hat, der sidder på hovedet 
og holder håret. Husjomfruen, kokkepigen, køkkenpigen og 
husholdningseleven blev ikke set af herskabet, så deres tøj 
var ikke så vigtigt. De havde blå kjoler og et stort forklæde 
på. Forklædet kunne være hvidt eller ternet. Strømperne var 
hvide eller brune. På hovedet havde de en hvid kappe. Kusken 
blev set af herskabet. Til hverdag havde han arbejdstøj på, 
men når han var ude at køre havde han om sommeren havde 
han en kort frakke med vest, stivet krave, hvidt slips, lysegule 
spidsbukser, lange, bløde sorte støvler og høj hat. Om vinte-
ren havde han en kuskekappe på, med kasket og lange mørke 
bukser. 

Langelands husholdningsskole 1930



Boligforhold

Det tyende, der arbejdede i hovedbygningen, boede 
i kælderen. Det var små mørke værelser tæt på køk-
kenet. Der var stor forskel fra sted til sted hvordan 
tyendet boede. Der var bedre værelser i hovedbyg-
ningen end nede i staldene, hvor karlene boede. Fordi 
værelserne var i kælderen og tæt på køkkenet, var 
der tit rotter på værelserne. Husjomfruen, lin-ned-
jomfruen, kammerjomfruen og tjeneren havde deres 
eget værelse. 

Køkkenpigen, husholdningseleven og stuepigen måt-
te nogle gange dele. Jo højere i hierarkiet man var, jo 
bedre værelse fik man. De dårligste værelser havde 
cementgulv, mens de bedre havde trægulv. I værelset 
var en seng med hømadras. Der var en servante med 
servantefad, kande og vandspand. Der var også et lil-
le bord med to stole, en lampe og en lysestage. I nogle 
værelser var der kakkelovn og gardiner til vinduet. Pi-
gerne skulle selv have en kuffert, lidt pynteting, et skab 
eller kommode med. I de fine værelser i kælderen kunne 
der også være en lænestol eller en sofa. Det var som 
regel møbler, som herskabet ikke brugte mere, der blev 
stillet ned til tyendet i kælderen. Tjenestefolkene kunne 
sidde på værelserne om aftenen og lave håndarbejde, 
men værelserne var ikke rigtig hyggelige. Pigerne var 
der for at arbejde, ikke for at hygge sig! 

Tyende på Skovsgaard



Kostforhold

Tyendet og herskabet fik ikke det samme at spise. Ty-
endet skulle arbejde hårdt, så de skulle have mad, som 
man blev mæt og fik meget energi af. Der var stor for-
skel på, hvor mange penge herskabet ville bruge på mad 
til tyendet. Nogle steder fik tyendet god mad, og andre 
steder fik de ikke særlig meget mad, og den kunne være 
ulækker. Når det var jul eller ved andre festligheder fik 
alle bedre mad. Tyendet fik som regel 5-6 måltider om 
dagen. Morgenmad, frokost, middag, eftermiddagsmad, 
aftensmad og aftenkaffe når de var færdige med dagens 
arbejde. Tyendet spiste i køkkenet eller folkestuen. Det 
fine tyende, jomfruerne og tjenerne, spiste nogle steder 
i deres egen spisestue. På de herregårde, der serverede 
god kost kunne maden fx være kaffe med franskbrød til 
morgenmad, rugbrød med pålæg og kaffe, te eller øl el-
ler øllebrød med mælk til frokost. Til middag fik man to 
retter, som fx kunne være kålsuppe, fisk, gule ærter, fars-
rand eller frikadeller. Om lørdagen fik man pandekager, 
og om søndagen kunne man få steg. Søndag kunne det 
også være, man fik det samme som herskabet. Eftermid-
dagsmaden var igen franskbrød med kaffe. Aftensmaden 
var rugbrød med pålæg, og til aftenkaffen fik man kun 
kaffe.

Skovsgaard



Fritid og højtider

Tyendet i hovedbygningen havde ikke faste arbejds-
tider, de skulle være der hele tiden. De var der for at 
arbejde, og de havde næsten ingen fri-tid. Tit havde 
tyendet fri hver anden søndag efter kl. 12 og måske 
en aften om ugen, når de var færdige med at arbejde. 
Når de havde fri, tog de hjem og besøgte deres fami-
lie. Nogle gange tog de også til bal, men det kunne 
herskabet ikke så godt lide, de skulle helst opføre sig 
pænt. Når de havde fri om aftenen, sad de på deres 
værelser og lavede håndarbejde og snakkede. Når der 
var højtider eller fester betød det tit, at der var mere 
arbejde til tyendet. F. eks. betød jagt om efteråret 
mange gæster, drikkepenge og god mad. Julen skulle 
forberedes hele december med bagning, slagtning og 
rengøring. Juleaften fik tyendet lov til at komme op i 
stuen og se juletræet. Bagefter gik de ned i køkkenet 
og fejrede jul, måske havde de et lille juletræ på et af 
værelserne. Tyendet havde ikke fri i julen, for der var 
meget, der skulle ordnes. Tyendet fik julegaver af her-
skabet. Gaven kunne være stof til en kjole, en taske, 
køkkengrej eller linned. Enkelte steder gav tyendet 
også gaver til hinanden.



Herskabets forhold til tyendet

Selvom herskabet og tyendet boede i samme hus, var det 
tydeligt, at der var stor forskel på dem. Herskabet var de 
overordnede og boede ”up-stairs”, og tyendet var de un-
derordnede og boede ”down-stairs”. Der var forskel på, 
hvor strenge eller venlige, herskabet var på de forskelli-
ge gårde. Det typiske var, at tyendet blev behandlet med 
mildhed og fasthed. De fik ikke skældud, når andre hørte 
det.  Herskabet regnede med, at tyendet hørte efter og 
arbejdede hårdt. Det var vigtigt, at de vidste, at det var 
herskabet, der bestemte. Tyendet skulle prøve at ud-føre 
deres arbejde, så herskabet næsten ikke opdagede, at de 
var der. Selvfølgelig kunne herskabet se dem, men det var 
vigtigt, at de var stille, så herskabet ikke kunne høre dem. 
Herskabet havde magt over tyendet. Hvis tyendet var 
frække eller svarede igen, kunne de blive sat på porten. 
Det betød, at de blev smidt ud, så de hverken havde et 
sted at bo eller arbejde. Det var svært at finde et nyt ar-
bejde, hvis man var sat på porten, for så havde herskabet 
ikke skrevet i skudsmålsbogen, som de ellers ville. Her-
skabet hjalp det tyende, der opførte sig pænt med at fin-
de en ny plads, når de gerne ville have et nyt arbejde. De 
skrev måske noget pænt om dem i deres skudsmålsbog.

Gravkapellet på Skovsgaard



Tyendes forhold til herskabet

Der var stor forskel på, om tyendet kunne lide deres 
arbejde. Det kom an på, hvordan de blev behandlet 
af herskabet, og om der var god mad og gode væ-
relser. Det var også vigtigt, hvordan tyendet havde 
det med hinanden. De boede sammen, arbejdede 
sammen og havde et fælleskab. Det var vigtigt, de 
kunne lide eller havde respekt for hinanden. Hvis 
tyendet havde et godt forhold til hinanden, var 
der større chance for, de blev længere på stedet. 
Når man startede med at tjene, startede man fra 
bunden. For de unge tjenestefolk der startede, var 
pladsen en læreplads. Det var nødvendigt at arbej-
de for at tjene penge. Hvis tyendet var længe på et 
sted, kunne det godt ske at de fik et tæt forhold til 
herskabet, og så havde de ikke lyst til at sige no-
get grimt om dem. Det var mest tyendet i stuerne, 
der havde det sådan, for det var dem, der havde 
kontakt med herskabet. Pigerne i køkkenet talte 
næsten aldrig med herskabet. Det var ikke altid, 
tyendet var enige med herskabet, men det kunne 
være farligt at sige det til dem, for så blev man må-
ske smidt på porten. Det kunne også være farligt 
at tale med de andre tyende om det, for man kunne 
risikere, at de sladrede til herskabet. 

Skovsgaard 1932



Nye tider – herregårdens forfald

I starten af 1900-tallet skete der mange æn-
dringer i samfundet. Magten i landet blev an-
derledes. Der kom nye love, som gav herregår-
dene dårligere økonomi, og tyendet skulle have 
mere i løn. Det havde gårdene ikke råd til. Des-
uden kom der fokus på frihed, lighed og vel-
færd mellem mennesker. Der måtte ikke være 
forskel på hvor meget folk var værd, og derfor 
gik det ikke med herskab og tyende. Tyendet 
blev historie – og kom på museum.  

Skovsgaard1933



Ellen Fuglede Skovsgaard ca. 1920



Tyende på Skovsgaard 1917

Ellen Fuglede på Skovsgaard ca. 1920



Teksten er en mild omskrivning af 3. afsnit af Ole Mortensøns bog: ”Skovsgaard – en herregård og tre 
museer”. Langelands Museum 2003

Thyra og Ellen Fuglede




