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Polakhuset – et kighul ind i det glemte landboliv   
Af Henning Salling Olesen, professor i psykologi på Roskilde Universitet 
 
Et museum skal blandt andet være et sted, hvor vi som besøgende og beskuere kan møde andre 
mennesker – i en fjern fortid, i en anden kultur, eller måske en anden af samme slags. Polakhuset var et 
typisk landarbejderhus på herregården Gl. Estrup på Djursland. Det fik sit kaldenavn fordi det oprindelig 
blev beboet af polske immigrantarbejdere fra begyndelsen af 1900-tallet, siden af polske og danske 
landarbejderfamilier frem til 1950’erne. Det er dem man kan møde i det landarbejdermuseum, som nu er 
indrettet. Jeg har det personlige forhold til huset, at jeg er født der, og det er jo selvfølgelig sjovt nok, 
pudsigt, for mig. Men mest som en linse gennem hvilken dets beboere får liv. Når jeg ser bagud på mit eget 
liv er Polakhuset forsvindingspunktet, det punkt i et perspektivisk billede, hvor alle linjer løber sammen. 
Men dette forsvindingspunkt er samtidig et kighul ind i det liv som mine forældre og de andre 
landarbejdere levede – i en ikke alt for fjern fortid, som alligevel er lysår væk. Det sete afhænger jo som 
bekendt at øjnene der ser. Jeg ved kun en lille smule om Polakhuset og dets beboere – men jeg vil gerne 
fortælle, hvordan det kaster lys i min livshistorie – i håb om at denne erfaring også kan hjælpe andre til at 
se noget interessant gennem kighullet til landarbejdernes liv. 
   Mine forældre boede i Polakhuset under krigen, og jeg blev født i huset i 1946. Senere flyttede vi til et 
andet landarbejderhus, som vistnok var lidt bedre, på Liltvedvej – for derefter at forlade Gl. Estrup og flytte 
til Auning i 1951. Min far blev industriarbejder – først på kartoffelmelsfabrikken – det var sæsonarbejde – 
så på savværket – det var fast arbejde og holdt lige til han havde fået nok af at arbejde, bogstaveligt talt, i 
1978. De er nu begge døde. 
   Da vi fejrede min mors 90-års fødselsdag i restauranten på Gl. Estrup i 1998 fik min bror Erling og jeg den 
ide, at Polakhuset kunne blive til et landarbejdermuseum. Det skulle vise, hvordan landarbejderne havde 
boet og levet. Ved et lille under er netop dette hus ikke blevet revet ned. Da vi undersøgte mulighederne 
for at købe huset viste det sig, at tilhøre Dansk Landbrugsmuseum – og det viste sig også, at 
museumsdirektør Peter Bavnshøj og hans medarbejdere allerede var inde på den samme tanke. Nu en halv 
snes år senere er det åbnet for publikum. 
 

De tre landboliv  
Vi har ofte besøgt Landbrugsmuseet, og et par gange også ”slottet”, Herregårdsmuseet. Især 
Landbrugsmuseets fremstilling af livet og arbejdet i landbruget gennem tiderne rækker jo i høj ind over 
vores livserfaring.Vi har levet i Auning dengang der endnu var små familielandbrug med seks køer, en del 
grise, høns, og to heste, der trak alt fra tandharve til selvbinder – som for eksempel vores naboer, Anne og 
Adolf Reimers. Vi fulgte interesseret med, da Adolf i interessentskab med to andre landmænd anskaffede 
en lille grå Ferguson traktor. Dengang vidste vi jo ikke noget om Marshall-planen. Vi så heller ikke 
forbindelsen mellem produktionen af ostekasser på Auning savværk og Danmarks store omstilling fra 
landbrugsland med hjemmemarked og protektionisme, til industriland med et moderne eksportlandbrug. 
Vi tænkte sådan set ikke på, at det var ”derfor” vi var flyttet til Auning. Alt det får en ny betydning gennem 
det historiske perspektiv som Landbrugsmuseets samlinger viser. Men lige så spændende og 
tankevækkende dette møde har været netop fordi jeg kender 1950’er-udgaven af dette landboliv, lige så 
klart bliver det også gennem netop det historiske perspektiv, at det er et andet landboliv end det som mine 
forældre havde forladt.  
   Landbrugsmuseet afspejler det hovedspor i dansk landbrugshistorie, som blev afstukket med 
landboreformerne i slutningen af 1700-tallet og konsolideret gennem andelsbevægelsen. Nemlig de 
selvejende bønders og familiebrugenes historie. Ikke mindst de historiske tableauers anskuelsesbilleder, 
der sammenkobler landbrugets struktur, produkter, teknologi og bolig på tværs i et helhedsbillede af ”livet 
på landet” på forskellige tidspunkter. Herregårdsmuseet fortæller om et andet landboliv, som ikke på 
samme intense måde var knyttet sammen med jorden og teknologierne, men primært med produkterne og 
den relative rigdom som kunne opnås ved at kontrollere landbrug og bønder, der ikke ejede jorden. 
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Lavadelen var ikke bønder. Men selvom dansk landbrug er domineret af de selvejende familiebrug, var der 
jo faktisk også før industrialiseringen for alvor slog igennem - en ikke helt ubetydelig sektor af store godser, 
der var baseret på stordrift. Landarbejdernes historie er udviklingen fra tyende til arbejderklasse i dette 
storlandbrug før det blev industrialiseret, og de fleste af dem blev mekaniseret ud af erhvervet. Godserne 
havde dengang et stort ”folkehold” – som det hed dengang – både unge karle og tjenestepiger, fast 
tilknyttede familier, og sæsonarbejdere. Billedet af alle de fastboende ansatte på Gl. Estrup i 1942 viser 
både størrelsen og lidt om sammensætningen af ”folkene” stillet op til den årlige parade hvor fotograf 
Dørge fra Allingåbro kom forbi. Til daglig var der knap så poleret – arbejdet var hårdt, dagene var lange, og 
det sociale liv var, efter hvad jeg har fået fortalt, temmelig råt og ”sølle”. Det er disse kategorier af 
landbrugere, det tredje landboliv, Polakhuset kan fortælle noget om. Det er et mere begrænset museum, 
men henleder jo diskret opmærksomheden på den besiddelsesløse, og indtil nu ret usynlige klasse i 
landlivets historie, tyende og landarbejdere. Museumskomplekset på Gl. Estrup er i hvert fald symbolsk 
blevet mere komplet – de tre sociale hovedklasser i landbruget er nu repræsenteret med hver sin udstilling.  
 

To landarbejder-livshistorier 
Mine forældre, Harriet Salling Sønder (f. 1908) og Niels Alfred Olesen (f. 1911), tilhørte denne landarbejder-
kategori, og havde begge haft den traditionelle karriere for unge mennesker på landet før de traf hinanden 
på Gl. Estrup. Harriet var een ud af 11 eller 7 børn (afhængig af om man tæller de tidligt døde børn med) af 
et husmandspar, Martinus Sønder og Laura Salling, i Auning Kær. Min mor var først ”i huset” – fra hun var 
cirka 12 år - hos forskellige gårdmænd i V. Alling og Hejlskov før hun kom til Gl. Estrup som hushjælp og 
siden malkepige. Niels var også fra en stor børneflok på en halv snes stykker i Mellerup på nordsiden af 
Randers Fjord. Min farfar ernærede sig som jollefisker i fjorden, travede de 10 km til Randers med fiskene 
på en trillebør – og som daglejer på de store gårde, der ligger i dette område. De var simpelthen fattige. 
Niels blev sendt ud at tjene da han var en halv snes år, og blev som ”voksen” en af ”herregårdsbisserne”. 
Herregårdsbisserne var unge karle, der rejste rundt fra den ene gård til den anden, normalt med skiftedag 
hvert år i november. Harriet og Niels mødte hinanden på Gl. Estrup sidst i 1920’erne – jeg ved faktisk ikke 
helt hvor længe og hvor tæt de var på det tidspunkt.  
   I hvert fald blev Harriet gravid med en anden. Det var jo heller ikke dengang nogen helt usædvanlig 
historie. Hun rejste hjem til sin mor der i mellemtiden var blevet enke og ernærede sig som syerske i Ø. 
Alling og fødte. Niels drog videre til andre herregårde (Skaføgård, Fussingø, Stenalt). Min storesøster Esther 
blev født og voksede de første år op hos sin mormor.  Harriet blev i mellemtiden købmand(!) i Liltved. Det 
har næppe været en stor geschæft – det var dengang kolonial betød kolonivarer, som var alt det man ikke 
var selvforsynende med i landbruget. Men min storesøster havde en erindring om en rigtig gammeldags 
butik, hvor kaffe, gryn og sukker og så videre opbevaredes i skuffer, og blev fyldt i poserne, når der var 
nogen der købte.  
   Senere kom både Niels og Harriet tilbage til Gl. Estrup som henholdsvis malkepige og markarbejder, og 
dannede par på et eller andet ikke helt kendt tidspunkt i løbet af 1930’erne. Nu blev de fast knyttet til 
godset som familie. Det var baggrunden for at de i begyndelsen af 1940’erne flyttede ind i Polakhuset. 
Billedet Helt frem til begyndelsen af 1950’erne var der en række familier, som var knyttet til Gl. Estrup i 
tyende-lignende forhold – familien boede på godset, mændene arbejdede på markerne og i staldene, 
kvinderne i køkkenet, som stuepiger og i staldene som malkepiger, børnene var med på arbejde og hjalp til 
med det de nu kunne -hakke roer, samle kartofler og så videre. Mine forældre var end ikke gift – de levede 
på polsk, som det hed – uden sammenhæng med Polakhuset, men nok alligevel et udtryk der refererer til 
polske landarbejdere – indtil 1946, hvor de antagelig blev gift fordi jeg var på vej. Billedet ved siden af viser 
det (nu knap så) unge (men stadig) håbefulde par. Det er vistnok taget lige uden for Polakhuset med udsigt 
ud over Gl. Estrups marker. 
   Hvordan var det så at bo i Polakhuset? Ja, det kan man nu se med egne øjne og med sin egen 
forestillingsevne. For disse familier var det antagelig et privilegium. Der var ikke mange kvadratmeter i hver 
af de to lejligheder. Især ikke til mine forældres naboer, Dencker-familien, med to voksne og fire børn - men 
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så var der heller ikke afsat nogen plads til bad og toilet. Der var, som man kan se, et lokumsskur i haven. I 
de strenge isvintre i 1939-41 og igen i 1946-47 var der formentlig frostgrader indendørs – i hvert fald is på 
indersiden af ruderne. Opvarmning med træ og tørv i kakkelovnen var dagens første projekt. Kærlige 
forældre hængte børnenes tøj på kakkelovnen indtil der var varme på, og i mellemtiden lå børnene under 
dynen. Der var ikke vand indlagt – der stod en vandpost i brønden et stykke fra huset. Jeg ved ikke hvor 
meget vi blev vasket – først fra senere faser husker jeg ugebadet (kun for børn) i en træbalje – men sådan 
har det  sikkert også været i Polakhuset. Når der skulle vaskes, fyrede man op i gruekedlen, som endnu står 
i køkkenet. Elektricitet var der selvsagt ikke noget der hed – det var der nu heller ikke i det hus vi flyttede 
ind i Auning – det fik vi installeret senere – omkring 1953. 
 

Båndene der binder--- 
Bønderne blev fri af stavnsbåndet i 1788. Det viste sig, som de oplyste bureaukrater i hoffet forudså, at 
dette ville føre til en opblomstring og udvikling af landbruget – og selvfølgelig af bondestanden. Det førte til 
uafhængighed og initiativlyst – og en følelsesmæssig binding til deres jord og lokalitet. Landarbejderne blev 
derimod begyndelsen til den industrielle arbejderklasse. De var “frie arbejdere” der kunne drage hvorhen 
de ville, men også uorganiserede og faktisk temmelig afhængige af godset. For nylig kunne man i avisen 
læse at den brasilianske regering befriede landarbejdere, der arbejdede under slavelignende forhold i 
fjerne storlandbrug – eksotisk og skræmmende. Den brasilianske forfatter Jorge Amado beskriver levende, 
hvordan fattige landarbejdere levede på de store godser i Brasilien i 1930’erne, for eksempel i romanen 
”Kakao”. De fik bolig i godsets meget nødtørftige huse, og købte deres fornødenheder i godsets butik – og 
bliver skrevet, og i praksis viste det sig så, at deres regninger oftest oversteg deres løntilgodehavende. Så 
måtte de jo blive og arbejde. Det er tankevækkende, hvor stor lighed der er mellem Jorge Amados 
beskrivelse af kakaoarbejdernes livssituation og det jeg kender til landarbejderne på Gl. Estrup.   
   På Gl. Estrup og de andre danske godser var det nok især koblingen mellem arbejdsplads og bolig der gav 
afhængighed for dem der etablerede familier og blev mindre mobile end de unge karle og piger. Altså dem 
der boede i Polakhuset og godsets andre huse. Det var næppe en realistisk tanke for dem at ”rejse” - som 
det illustrativt hed, hvis man sagde sit arbejde op. Derimod blev de, i den tid jeg har hørt om, selv flere 
gange sagt op når godset var i økonomisk krise eller skiftede ejer – de blev alligevel genansat, når godsets 
økonomi var klaret, eller der var kommet nye ejere. Men når de blev gamle, var der ingen barmhjertighed. 
Knud og Johanne, som er nogen af dem jeg husker – med dem delte vi en kort periode et dobbelthus på 
Liltvedvej - blev “sagt op” fra både job og bolig efter at have tilbragt et helt voksent arbejdsliv som stuepige 
og hestepasser på godset – deres døtre var vokset op og havde i perioder været tjenestepiger på godset– 
eksotisk og skræmmende.  
   I dagliglivet betød afhængigheden underkuelse og vilkårlighed ikke mindst i forholdet til godsets 
mellemledere, godsforvalterne og husbestyrerinderne. Når mine forældre talte om godset efterpå var det 
karakteristisk, hvor stor en rolle disse personer synes at have spillet i hverdagen og i trivslen i 
almindelighed. Jeg vil ikke nævne navne, men faktisk indgik det i denne erindring at ”NN, han var jo en ren 
satan” eller ”så kommer den lille opblæste vigtigpeter..” eller ”MM, hun var jo nærig, der skulle spares på 
alting i køkkenet”. Hverdagskulturen har været temmelig rå på alle leder.  
 

En gang bonde… 
Som andre paternalistiske kulturer har sådan et gods også haft sine gode sider – eller gode tider. I 
betragtning af det overordnede billede kan man godt undre sig over, at folk følte sig knyttet til stedet – 
men det gjorde de. I en vis forstand stod tiden på Gl. Estrup trods arbejds- og levevilkårene, i et positivt lys 
for dem, der var kommet frivilligt derfra – og det var i 1950’erne trods alt ganske mange. Når vi fik ideen til 
et landarbejdermuseum på min mors 90-års fødselsdag, var det fordi, hun ikke kunne forestille sig et bedre 
sted at fejre den.  
   Udover ”soldatertidslogikken” – at en hård tid ofte i erindringsfællesskabet forskønnes, og harmoniseres 
– hænger det nok sammen med at netop denne gruppe mennesker blev overflødiggjort med landbrugets 
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mekanisering og modernisering, og til forskel fra selvejerbønderne ikke havde mulighed for at klynge sig til 
landbruget. Landarbejdere var landbrugere, knyttet til jorden og landbruget. Og det blev de ved med at 
være. Mange drømte om et lille husmandssted men der var de for sent ude, udstykningerne af 
husmandsbrug var forbi, og de små brug kunne man ikke leve af. Dette sværmeri havde min mor også – og 
mine forældre blev ved med at skaffe sig en stor have og dyrkede deres egne kartofler, grønsager og bær til 
den sidste dag. Rigtigt landbrug var det ikke, men det var voldsomt identitetsbærende.  
   I København kan man på Arbejdermuseet se, hvordan byernes arbejderklasse levede, med både 
arbejdsmæssige, boligmæssige og kulturelle aspekter. Det er håndværkerne og by-industriernes arbejdere 
der fremstilles der. Landarbejderne var som nævnt langt mere usynlige og svage. Det er spændende og 
anskueligt på samme måde som Landbrugsmuseet, og museerne har jo også det til fælles, at det handler 
om stærke, levende sociale miljøer, med politiske og kulturelle fanebærere, som tydeligt prægede 
Danmarks historie. Men Polakhuset har også et bidrag til historien om den danske arbejderklasses 
udvikling. Oven i købet to. Først historien om de polske indvandrere. Og så historien om udvandringen fra 
landbruget til byerhvervene i 1950’erne.  
 

Indvandring og udvandring til byerne 
Polakkerne var datidens fremmedarbejdere. De kom i flere perioder omkring 1900-tallet, mest som 
sæsonarbejdskraft, og nogle blev hængende af de grunde, som man nu en gang bliver hængende af. Men 
efter 1. verdenskrigs udbrud opstod der den specielle situation, at rigtig mange ikke kunne komme hjem, og 
det flerårige ophold gjorde dem i stort tal til fastboende indvandrere. Polakhuset er bygget i denne periode 
og har fået sit navn efter de daværende beboere. Set i forhold til nutidens indvandrer-diskussion er det 
også spændende at se, hvordan dette særlige bidrag til den danske landarbejderbefolkning har udviklet sig.  
   I løbet af en generation eller to er de  for de flestes vedkommende blevet “danske”. Siden jeg begyndte at 
fortælle om planen med Polakhuset har jeg mødt en masse mennesker som har gjort opmærksom på at de 
har polske forfædre i bedsteforældrenes generation. At der er sket en integration fremgår af at dette ophav 
findes bag ganske almindelige danske navne – men nogle har også bibeholdt de polske navne. Som et 
kuriosum fandt jeg under arbejdet med at skaffe støtte til landarbejdermuseet i fagbevægelsen ud af at 
Jane Korszak, næstformand i 3F – fagbevægelsens fremmeste forkæmper for kvinderne - har to oprindelige 
polske bedsteforældre. Det gode københavnske navn Kruchov (blandt andet den tidligere radikale 
borgmester i København Edele Kruchov og prorektor på professionshøjskolen UCC, Chresten K.) 
nedstammer fra ”kartoffelpolakker” i Vestjylland. 
  Men ikke alle polakker blev kulturelt assimilerede, i hvert fald ikke lige straks. Der findes katolske 
menigheder, som den dag i dag minder om den polske indvandring, for eksempel i Pindstrup. ”Polakhuset” 
minder om, at vi allerede er et multikulturelt samfund. Og vi er latent bevidste om det: Diskussionen af om 
Polakhuset skal udtales med tryk på første stavelse (som jeg altid har hørt det) eller på anden stavelse (som 
svarer til den gængse omtale af det polske folk), fører sjovt nok straks til en diskussion om en af disse 
udtaler måske er nedgørende…  
   Polakhuset har også rummet en del af forhistorien til den danske arbejderklasses store tilvækst i 
efterkrigstiden. En stor del af landarbejderne “udvandrede” til byerhvervene, da mekaniseringen af 
landbruget for alvor gik i gang og der samtidig kom gang i industrien. Mine forældre flyttede eksempelvis til 
Auning i 1951, min far blev “industriarbejder” og min mor hjemmegående husmor. Det var sikkert et højst 
individuelt forsøg på at forbedre vores boligsituation og undgå samme skæbne som Knud og Johanne og 
andre. Men det var også en del af en massebevægelse. Vi var bare en familie blandt mange. 
 

Landarbejdere og lønarbejdere 
De tidligere landarbejdere har sikkert været gode og fremkommelige arbejdere – de skulle bare have fast 
arbejde, og industriens vilkår har formentlig forekommet dem ikke bare acceptable men en forbedring af 
både løn og arbejdsforhold. De var vant til at stille sig tilfreds med lidt og finde sig i meget. Så sent som i 
1980’erne var der blandt aktive tillidsfolk i SID det kammeratligt-kritiske øgenavn ”gummistøvler” for 
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medlemmer, der havde deres baggrund i landbruget og landlivet, og ikke var vant til at stille rimelige krav til 
løn og arbejdsvilkår. Min far blev medlem af Dansk Arbejdsmands Forbund, siden DASF/SID, nu en del af 3F. 
En af de ting han efterlod sig var den lille røde fagforeningsbog. Den minder mig om den gang Egon 
Christiansen, kassereren, kom rundt til medlemmerne hver fredag aften og opkrævede kontingentet og 
klistrede et lille mærke i medlemsbogen. Det var bestemt ikke fordi min far var meget interesse- eller 
klassebevidst – det var bare en del af industriarbejdspladsens kultur, at være medlem af en fagforening. 
Selv om han reagerede meget personligt på den daværende direktørs autoritære og nedladende 
omgangsform syntes han også i starten, at tillidsrepræsentanterne var en smule fordringsfulde. Jeg tror, 
han i løbet af nogle år indså nogle ting, men de faglige repræsentanter hørte hjemme i en anden kultur end 
han og hans landarbejderfæller. 
   Industrialiseringen drejede også på andre måder historiens store hjul. Den gammeldags ledelse på 
savværket blev erstattet af en moderne københavnsk direktør med international erfaring og en kone, der 
åbnede danseskole i byen. Trods denne ”fremmedhed” faldt han i de indvandrede landarbejderes smag – 
ingen interessebevidst skepsis overfor en ny tids samarbejdsforståelse. Men den tydeligste illustration af, 
hvor stor denne omvæltning var, så jeg i en konflikt om pausernes længde og fordeling som udspandt sig på 
savværket mellem de ældre og de yngre arbejdere. Man mødte traditionelt kl. 7, i perioder kl. 6 om 
sommeren, det var den lokale sommertid. Så var der ”frokostpause” omkring kl. 9 og ”middagspause” kl. 
12. Det var de gamle meget fornøjet med. De havde en mellemmad og en termokande kaffe med til 
frokostpausen – formiddagskaffen ville vi måske sige nu – og cyklede hjem til middag. Hvis konen stod 
derhjemme med den varme mad parat kunne de nå at spise og få en hurtig lur på den time pausen var på. 
Men de yngre gjorde oprør de ville have kortere pauser, så de kunne komme tidligere hjem om 
eftermiddagen. Et kvarter om formiddagen og en halv time til middag. Det bølgede frem og tilbage. På et 
tidspunkt var middagspausen helt nede på 25 minutter som led i et eller andet regnestykke i forhold til 
arbejdsugen. 
   De ældre ville holde fast i landbokulturens spisemønster – varm mad til middag, kold mad og te eller 
mælk til aften, ”Abendbrot” som det stadig hedder på tysk. Et spisemønster, der passer bedst til hårdt fysisk 
arbejde tidligt på dagen. Jeg husker min far fik en ekstra stor madkasse, når han skulle have madder med til 
hele dagen – en af de der store firkantede aluminiumskasser, plastic var ikke rigtig kommet på markedet 
endnu. Det som de yngre lancerede, var nutidens spisemønster hvor ”frokost” ligger MIDt på DAGen og 
middag er aftensmåltid, varm mad og ofte dagens hovedmåltid – et spisemønster, der svarer til mindre 
fysisk arbejde. Man kan endnu spore konflikten i børnefamilier. Børnene er sultne før det er ”spisetid” om 
aftenen, fordi de er mere fysisk aktive end de voksne. Og det var jo altså det nye mønster der vandt frem, 
langt stærkere i Danmark end i de fleste andre lande jeg kender. For eksempel spiser man normalt varm 
mad midt på dagen i Sverige og Tyskland og klarer konsekvenserne af urbaniseringen – at man ikke kan nå 
hjem midt på arbejdsdagen – ved en langt mere udstrakt tradition med kantiner, der serverer traditionel 
varm mad midt på dagen, eller at man spiser på uprætentiøse spisehuse midt på dagen. Det var ikke kun 
madkulturen, der var på højkant her, det var livsrytmen. 
 

Mønstre og (op)brud 
Jeg blev engang interviewet til en avisartikel, som skulle eksponere mønsterbrydere. Det vil sige personer 
som havde ”brudt den sociale arv” i en eller anden forstand – gennem social opstigning, ved at forlade et 
lukket miljø. Journalisten så som så mange andre, mit livsløb som ”mønsterbrud” – der er stof til en myte 
om at være født i fattige kår og dog blive noget ved musikken i det etablerede samfund, fra Polakhuset til 
professor og universitetsrektor. Det lykkedes mig vistnok ikke at overbevise journalisten om, at jeg ikke er 
mønsterbryder, men at det var mig, der var mønstret– ikke mindre interessant i den anledning, syntes jeg, 
men med en helt anden accent, nemlig den socialhistoriske. Jeg er på en måde en eksemplarisk 
repræsentant for et skred i det danske samfund, og der er endnu et par led i historien, og de har meget at 
gøre med skolesystemets rolle i den sociale omstillingsproces. 
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   Jeg tilbragte en hel del af mine grundskoleår i sammenholdt klasser, altså flere årgange i samme klasse, 
med enten overlærer Højberg, lærer Andersen eller fru Andersen hele ugen. Der var dog en vis 
fagfordeling. Den sidste rest af den stråtækte skole, og det var fint nok. Men med skolereformen i 1958 
afskaffedes i princippet forskellen mellem København, provinsbyer og landsbyskoler. Der blev etableret 
kommunale centralskoler på landet. Det var lige tidsnok for mig til at skulle vælge mellem ”8. almen” og 1. 
real i 1961. Indtil da var realskoler på landet private betalingsskoler, og i praksis var det kun børn af 
ambitiøse eller uddannelsesbevidste bønder og småbyernes ”borgerskab” – advokaten, lægen, 
storkøbmanden – der kom i realskoler og siden hen på Randers Statsskole, eller begyndte direkte i 
realklassen på gymnasiet. Det var alt sammen uendelig fjernt for os andre. Men når man nu skulle vælge! 
Og sådan gik det til, da vi fik tilbudt latin i 2. real på Auning skole. Vi var fire, der tog den lille latinprøve og 
den unge latinlærer, der selv havde gået i gymnasiet anbefalede os at checke det nye gymnasium, som 
netop dette år startede i Grenå. OK, det gjorde to af os, og kom i den anden årgang på en skole, som 
vistnok var den første af en hel sværm af nye statslige gymnasieskoler, som skulle brede tilbuddet ud i 
landregionerne. Tarm, Års, Hobro, og flere andre. Grenå Gymnasium trak faktisk – udover traditionelt 
gymnasieklientel fra Grenå og Ebeltoft – både arbejderklassebørn fra Grenå og landbobørn fra et opland 
der altså rakte til Auning, hele Mols og Norddjursland – op til halvanden time i rejsetid. Vi var en broget 
flok, der absolut ikke havde nogen anelse om, hvad vi gik ind til. Men Grenå Gymnasium var nyt, med et 
lærerkorps som måske nok så sig placeret yderst på heden men også tog det som en pædagogisk og 
kulturel udfordring. For mig blev det et meget positivt bekendtskab – mere kulturmøde end 
kultursammenstød. Det kan være svært at forstå herfra hvor vi nu står, men jeg havde bogstaveligt taget 
ikke været på længere rejser end en skoleudflugt til Himmelbjerget og et DUI-stævne i Hobro. Og så fik vi 
fransk og brugte den første sommerferie, i 1964, på at rejse på tommelfingeren til Paris. Da vi – stærkt 
opmuntret af rektor Hoffmeyer, fik lavet elevråd, og så småt begyndte at fatte uddannelsespolitiske 
spørgsmål gik jeg ind i arbejdet med at etablere Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – som stadig er 
der. Det var mit første møde med den virkelige danske gymnasiekultur – akademikerbørn fra hovedstaden, 
arrogante kostskoleelever, ak ja. Det var en blandet fornøjelse, men kors hvor horisonten åbnede sig. Og 
jeg mener blandet – der var også spændende nye venner og en helt ny politisk selvbevidsthed, der i høj 
grad trak på landarbejdererfaringen. Jeg kom hurtigt i polariseret diskussion om, hvorvidt DGS skulle være 
socialt engageret i udannelsespolitik eller ”kun” være gymnasieelevernes interesseorganisation. 
   Nå, og hvad så bagefter…tjah, universitetet var jo den oplagte mulighed, eller seminarierne. Nogle tog 
den korteste uddannelse. Andre tog den korteste afstand hjemmefra. Jeg endte med at læse dansk og 
matematik på Århus Universitet. Tre måneder senere var jeg barselsvikar med fuldt skema i matematik på 
Randers Statsskole. Som ganske rigtigt viste sig at være en meget, meget traditionel skole. Det var Århus 
Universitet også, men der var betydelig mere grøde. Både akademisk og politisk-kulturelt. Det var lige på 
det tidspunkt, hvor studenterbevægelsen foldede sig ud. Jeg ankom sammen med andre guds ord fra 
landet til en støvet og skolepræget institution – undervisning til den store latinprøve hver morgen fra 8-9 – 
trods tidspunktet og emnet underholdende med den siden så brillante klassik-oversætter Otto Steen Due 
men også rutineprægede forelæsninger og autoritære professorer. Og kaffe og lektier og lidt fester. Men 
det varede kun ét år, så løb utilfredsheden med universitetet sammen med de store temaer om fred, 
retfærdighed i verden og demokratisering sammen i den voksende studenterbevægelse. Jeg havde mine 
elevrådserfaringer, og havde tjent (for mig) mange penge på Randers Statsskole, så jeg kunne tillade mig at 
bruge al ledig tid på studenterpolitik. Men det er en anden historie. 
 

Landarbejderkulturen – den sociale arv 
Pointen er at denne personlige og individuelle uddannelseshistorie ligner tusinder af andres, og den går 
hånd i hånd med den kulturelle homogenisering og urbaniseringen af det danske samfund, som har 
opsuget og også usynliggjort landbokulturen og de fleste af de regionale forskelligheder. Dialekterne er 
næsten forsvundet, men ikke sporløst: Nudansk er hverken det gamle elitesprog eller lav-københavnsk. Ikke 
at alle har haft e samme gavn af uddannelsessystemet som jeg har haft – langtfra. Man kan i 
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uddannelsessociologien konstatere, at det stadig omkring årtusindskiftet er fem gange så sandsynligt, at 
man kommer på universitetet, hvis man kommer fra de højere sociale lag, end hvis man kommer derfra, 
hvor jeg kom. Og hovedparten af studenterne var børn fra (by)middelklasse og overklasse. Men det var 
alligevel en flodbølge af unge, som væltede ind i uddannelsesinstitutionerne fra ”utraditionelle miljøer”. Og 
rigtig mange af de nye uddannelsessøgende kom fra landet – fra de små familielandbrug og fra den 
arbejderklasse i landsbyer, stationsbyer og små provinsbyer, som var dannet gennem afvandringen fra 
landet i 1950’erne. De kom – sammen med de moralsk og kulturelt vakte børn af eliten - til at spille stærkt 
med i den kulturelle og politiske mobilisering i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne – de 
såkaldte 68’ere, og medvirkede til, at den blev meget socialt og lighedsorienteret snarere end excentrisk 
subkulturel, som i mange andre lande. 
   Polakhuset er et kighul ind i den sociale erfaringsbaggrund, som mange af disse unge bar med. Det er ikke 
kun et spørgsmål om tal og procentdele men om en historisk erfaring af fattigdom og tilknytning til jorden 
og landbruget som flettes sammen med den mere klassiske arbejdererfaring i de helt store byer med 
industrihistorie tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Begrebet som den ”sociale arv” bruges ofte som 
betegnelse for en næsten deterministisk forståelse af samfundets uforanderlighed. Realiteten er en helt 
anden: Samfundet forandrer sig, og det sociale arvegods forandres med det. 
   Mine børn er ægtefødte københavnere og født ind i en middelklassekultur, der er præget af 1970’ernes 
kulturelle og politiske ungdomsbevægelser. Jeg har altid været glad for, at de har nået at kende mine 
forældre og den landarbejderkultur som de stadig i utrolig høj grad havde med sig, præget af nøjsomhed 
selv om de ikke længere var decideret fattige. Fri for enhver facadebevidst pænhed. Lidt lurvet og nedslidt, 
ikke særlig kvalitetsbevidst – men også en betydelig viljestyrke og selvbevidsthed. Da jeg i skolen i 2. klasse 
blev udsat for, en efter min mening ganske uretfærdig afstraffelse, og derefter nægtede at gå i skole igen 
lod mine forældre det ske og stillede også op overfor repræsentanter for skolekommissionen, der kom og 
søgte at overtale eller true dem til at sørge for at jeg kom i skole. Det er jo både en stor tillid at vise et barn, 
og på det tidspunkt var det også en betragtelig civilcourage at sætte sig op mod en 
myndighedsrepræsentant. Sådan var de også, selvom de var blevet trådt på og havde haft lokum i haven. 
   Jeg vil gerne slutte med at sige Tak til Dansk Landbrugsmuseum, Peter Bavnshøj og hans medarbejdere. 
Og til Gl. Estrup Museums Venneforening, der har bakket op om projektet. Arbejdermuseet i København, 
som skildrer byernes arbejderklasse, har støttet ideen. LO’s Kultur- og projektfond og fagforeningen 3F har 
bidraget med tilskud.  
 
 
 


