Pressemeddelelse
Den daglige kost var en humpel rugbrød med
amerikansk ballefedt og salt
Oluf blev vogterdreng som 9-årig. Karen Margrethe var 10, da hun blev
lillepige på nabogården. Christian fik stilling som tjenestedreng og
karl, men han var også fulde 15 år og konfirmeret. Børns liv og arbejde
fortæller om børn af fattige landarbejdere, daglejere og husmandsfami
lier i slutningen af 1800-tallet: Dem, som de fleste af os stammer fra,
men som vi stort set intet ved om.
Børns liv og arbejde – i 1800-tallets landbosamfund beskriver hverdagen for nogle
af datidens fattigste børn. Vi hører om børnenes hverdag, og hvordan deres dagligdag
forløb med søskende, forældre, skolegang samt ansvar og arbejdsopgaver, som i dag
kun varetages af voksne.

»

Det var en fattig hverdag og meget anderledes, end vi kender det i dag. Nutidens
curlingforældre vil måske gispe en ekstra gang, når de hører om Caroline på 3 år, der
blev sat til at passe sin lillesøster, når hendes forældre arbejdede i marken«, fortæller
bogens forfatter, Hanne Willert.

»

Mange børn kom ud at tjene på de større gårde som 7-årige eller endnu tidligere. Det
betød hårdt arbejde, men det betød også mad på gården, som ofte var langt bedre, end
de var vant til hjemmefra«, fortsætter Hanne Willert.
Børns liv og arbejde bygger på 161 erindringer af husmandsbørn på Sjælland, som
blev indsamlet af Nationalmuseet i 1950’erne. Den beskriver med de ældres egne ord
forholdene på landet, som de var dengang.
Hanne Willert er kultursociolog og har tidligere skrevet om familieformerne på landet
for 150 år siden.
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