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Hvem var tyendet?



Tyende - tjenestehjon - træl



Livet som tyende før 1854

“Enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham”(1. Kor 7;17)

“Du skal ære din far og mor” (2. Mosebog, 20:12)

“Herren revser den, han elsker, han straffer den Søn, han har kær” (Ordsprogene 13:24)

“Husbond maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond, og ej med Vaaben” (Danske Lov 1683)

“Mangen herremand hersker over sine bønder med større myndighed end den mest uindskrænkede monark” (1770)

Tyende har  lov til at sagsøge Husbond hvis han handler “Ulovligen og Utilbørligen med sine Tienere” (Danske Lov, 1683)

“Adel forpligter”

Politiforordningen af 1791

● Løsgængeri “Det er vigtigt for Staten [...] at der ikke er Mangel af Tienestefolk paa Landet”
● Skiftetider (1. Juni - 1. december)
● Lydighed: Fængselsstraf hvis tyendet “Understaar sig i at vise aabenbar Opsætsighed, eller gribe til Modværge, naar han straffes af sin Husbond” 
● Festdage: Tiden skal bruges på “Arbejde og Virksomhed i Steden for at misbruges til Lediggang” 
● Politiretten: “Een [...] Notorisk Sandhed det er, at Tieneste Tyendet [... ere tildeels meeget Vanartige, og saa snart een Huusbonde eller Madmoder Tiltaler 

saadanne for Deres Forseelser, er de strax Opbragte til at Klage for Poletiet” (1791)



Tjenestepigen og Herremanden

“Dersom nogen Kvindesperson være sig Enke eller Mø, som står i nogen Dannemands Brød eller Tjeneste, lader 

sig af Husbond, hans Søn, eller den Han i sit Hus som Søn, Slægt eller Svoger antaget haver og beskærmer, 

beligge, da skal Hun ikke vinde noget Ægteskab, og Hun bør desuden straffes, som for åbenbare Utroskab” 

(Christian 6’s Forordning angaaende Besvangrelse af 5. Marts 1734)

[...] den uforsigtige del af Mandkønnet stod ikke sjælden i Fare for at forføres af slette Fruentimmer, der, efter at 

være blevet besvangrede, påstod et Ægteskab, som aldrig havde været den forførtes Hensigt, og hvoraf desuden i 

de fleste Tilfælde fulgte ikke alene for ham Ødelæggelse, men endog ofte for Staten et Tab af en god Borger og 

en vel dannet Familie” (Juristen Lauritz Nørregaard, 1770erne)

“Letfærdige Qvindfolk, som deres Foster ombringe, skulle miste deres Hals og deres Hoved sættes på en Stage” 

(Danske Lov, 1683)

Fødsler i dølgsmål og barnemord betragtedes som de største samfundsproblemer i 1700-tallet



Axel Petersson (Dödarhultarn): 

“Herredsretten” (1916) 





Frederiks Hospital var Danmarks første, der udelukkende tog sig af de syge. Desuden 

havde Frederiks Hospital i 1700-tallet også til opgave at tage sig af børn født udenfor 

ægteskab. Der var i en periode en kasse, hvor man anonymt kunne lægge disse børn i.





Slavegjorte afrikanere som tyende (1700 tallet)

Heinrich Carl von Schimmelmann (Lorenz de 

Lønberg, 1773)



Livet som tyende 1854-1921

Fra: Danmarks Statistik: Befolkningen i 150 år



Erik Henningsen: Et foredrag i Dagmarsalen, Askov Højskole (1903)



Constantin Hansen: Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1860-64)









Tyendet organiserer sig









Tyendesagen - og tyendekommissionen

Peter Sabroe



1915: Stemmeret til kvinder og tyende



1921: Tyendeloven afskaffes



Tyendet: Et overstået kapitel?



Tyende i slægtsforskning



Spørgsmål?


