
 

Tyendet boede typisk hos deres arbejdsgiver, ofte på et pigekammer eller 

karlekammer, og ofte under meget dårlige forhold med kulde, fugt, snavs og 

mus/rotter/væggelus. Derfor var boligforhold en vigtig sag for tyendet.  

Spørgsmålet om bedre boligforhold blevet drevet som en kampagne, med 

tilbagevendende indlæg, læserbreve og kommentarer. For at forstå sagen bedre kan 

man undersøge, hvad der står i kildematerialet. 

 

1. Læs Jeppe Aakjærs tekst ”Et Spørgsmaal” fra Skive Folkeblad 1890 og gør rede 

for, hvad der står i teksten.  

Hvordan forholder Aakjær sig til tyendets boligforhold i den specifikke sag? Siger 

han eventuelt noget mere generelt om tyendets boligforhold? Hvilken position 

skriver han ud fra (hvor godt kender han selv tyendets boligforhold)? Kan vi stole 

på ham? 

 

2. Læs de to tekster ”Vore Tjenestepigers Værelser” (Tjenestepigernes Blad, 1904) 

samt ” Tjenestepigens Værelse” (Tjenestepigernes Blad, 1908).  

Hvordan forholder tjenestepigerne sig til deres boligforhold? Hvilken position 

skriver de ud fra (hvor godt kender de selv tyendets boligforhold)? Kan vi stole på 

dem? 

 

3.  Læs teksterne ”Vore Kamre” (Tyendebladet, november 1907) og ”Et 

Karlekammer i en Svinesti” (Tyendebladet, januar 1908), ”Vore Karlekamre” 

(Tyendebladet, februar, 1908) samt ”Kamrene” (Tyendebladet, august 1908). 

Hvordan forholder landarbejderne sig til deres boligforhold? Hvilken position 

skriver de ud fra (hvor godt kender de selv tyendets boligforhold)? Kan vi stole på 

dem? 

 

4. Se på de to fotos af henholdsvis et karlekammer og et pigekammer. Billederne er 

fra 1930erne, så de er taget efter Tyendeloven blev afskaffet, og der er gået flere 

årtier siden Jeppe Aakjær, tjenestepigerne og landarbejderne beskrev tyendets 

boligforhold i aviserne.  

Vurdér følgende: Hvis vi bruger de to fotos som kilde til fortiden, er de så et udtryk 

for at der er sket forbedringer siden Aakjær og tyendet skrev om kamrene? 

Argumentér for dit svar. 

 

https://www.his2rie.dk/kildetekster/tyendet-det-tjenende-folks-danmarkshistorie/tekst-35/
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tjenestepigernes-blad-nr-8-15-april-1904.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tjenestepigernes-blad-nr-22-15-november-1908.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tyendebladet-nr-8-24-november-1907.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tyendebladet-nr-15-12-januar-1908.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tyendebladet-nr-20-16-februar-1908.pdf
https://www.arbejdermuseet.dk/wp-content/uploads/2021/06/tyendebladet-nr-47-23-august-1908.pdf


    Pigekammer ca. 1930 

    Karlekammer ca. 1930 



5. Diskutér:  

Hvorfor lagde tyendet så stor vægt på spørgsmålet om bolig?  

 

6. Perspektivér:  

Der findes også visse personer i dag, der bor i forbindelse med deres 

arbejdsplads. Fx er der nogle efterskolelærere og præster, der bor i en 

tjenestebolig. En tjenestebolig har som minimum køkken, bad og 3 værelser. Men 

der findes også andre erhvervsgrupper i dag, der bor på deres arbejdsplads, fx 

håndværkere eller personer der arbejder på en boreplatform. Men 

landbrugsmedhjælpere og au pairs er også blandt de grupper, der bor på deres 

arbejde i kortere eller længere tid. Hvem udfører typisk disse opgaver i dag? 

Hvordan bor de og hvilke regler findes der på området? 

 

Her kan du læse om reglerne for medhjælpere i landbruget: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/712 

Og her kan du finde lov gældende for Au pairs: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2258 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/712
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2258

