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1896  Høststrejken på Gersdorffslund 

 

 

Folkeholdet på Gersdorffslund o. 1905 
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Arbejdsmændenes kontrakt 

Otto Friis Beck, gift med en søster til Emil von Holstein-Rathlou, var tiltrådt som 

forpagter på Gersdorffslund i 1892, og samme år oprettede han en kontrakt, som 

husmændene på Gersdorffslund måtte underskrive. 

Kontrakten var ganske detaljeret, her refereret ganske kort: 
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1. Arbejderen var forpligtet til at arbejde alle søgnedage og de søn- og helligdage, 

som forpagteren fandt det nødvendigt. Forpagteren fastsatte arbejdsdagens 

længde. Udeblev nogen fra arbejdet uden forpagterens tilladelse, skulle han 

straks fraflytte godset. Desuden var arbejderen på egen kost og skulle selv 

medbringe de nødvendige håndredskaber. 

2. Godset anviste bolig i et af godsets huse til arbejderen og hans familie. Her 

skulle arbejderen sørge for al vedligeholdelse. Han måtte finde sig i at skifte 

bolig, hvis forpagteren ønskede det. Og han måtte ikke uden forpagterens 

tilladelse modtage andre i huset end sin familie. Til gengæld betalte han ikke 

husleje i sommerhalvåret, den anden halvdel af året blev der trukket 10 øre af 

hans løn ugentligt. 

3. Lønnen varierede afhængigt af årstiden mellem 1 kr. og 1 kr. og 30 øre pr. 

arbejdsdag, dog 1 kr. og 85 øre i 4 uger i høsttiden. Derudover fik arbejderen 6 

potter skummetmælk daglig. 

4. Arbejderen skulle gøre staldtjeneste, når det forlangtes. 

5. Arbejderens kone, som skulle være rask og rørig, var også forpligtet til at 

arbejde for forpagteren. Hun skulle også selv medbringe redskaber. Det kunne 

hun så få 1 kr. for, dog 1 kr. og 50 øre i høsttiden. Desuden kunne hun blive 

sat til at malke for 25 øre pr. malkning. Udeblev hun, blev der trukket 15 øre 

fra mandens dagløn for hver dag. 

6. Hvis arbejderen eller nogen i hans familie drev jagt eller fiskeri på stamhusets 

jorder, skulle han straks fraflytte godset. 

 

Arbejdsmændene går i strejke 

Det, der i første omgang blev stridspunktet, var lønnen. Husmændene havde i nogen 

tid truet med arbejdsnedlæggelse, hvis de ikke fik mere i løn. Der var stiftet en 

fagforening for landarbejdere i Gosmer-Halling sogne, og formanden var Ole Olsen. 

Han var en dygtig arbejder, som Bech havde bragt med, da han blev forpagter på 

Gersdorffslund. Midt i juli 1896 havde et flertal uden om formanden besluttet at gå i 

strejke. Arbejdernes krav var 25 øre mere i dagløn, det var dog til forhandling. 

Da forpagter Beck fandt ud af, hvad der var i vente, opsagde han Ole Olsen. Ifølge 

Beck kunne Ole Olsen ikke på samme tid varetage godsets interesser og være 

formand for en fagforening, der ville strejke sammesteds. I det hele taget kunne han 

ikke have folk ansat, der var medlem af en fagforening. 

Onsdag den 29. juli mødte 40 høstarbejdere op på gårdspladsen på Gersdorffslund. 

Forvalter Falkenstein, der havde hørt, hvad der var i gære, sagde blot, at nu skulle 

der høstes.  Hertil svarede Ole Olsen: ”Kun, hvis forpagteren vil give os mere i løn”. 

Beck blev hidkaldt og svarede, at det under de givne omstændigheder ikke kunne 

komme på tale, hvorpå Ole Olsen erklærede, at så nedlagde husmændene arbejdet.  
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Beck lod da indrykke følgende annonce i Odder Avis: 

Mine Arbejdere har i Dag, 

ved Høstens Begyndelse, ned- 

lagt Arbejdet, brudt Kontrak- 

ter, Fæstesedler og Aftaler. 

Jeg retter den Opfordring til 

mine Kolleger, store som smaa 

Agerbrugere her i Egnen, at 

de støtter mig i den Kamp, 

jeg saaledes ved socialistisk Agi- 

tation uden Spor af Anled- 

ning fra min Side, er bleven 

paatvungen. 

  Gersdorffslund, den 29. Juli 1896. 

                       Beck 

 

 

Der kom naturligvis hjælp i form af maskiner og mandskab fra Rathlousdal, endog 

Hofjægermesterinden og fru Beck måtte i marken, ligesom nogle af egnens 

landmænd også sendte hjælp. 

5 høstarbejdere, som Beck hentede i Århus, måtte stå af toget i Halling, da de 

strejkende havde forberedt sig på at give dem en varm velkomst, når toget standsede 

i Hou. 

 

2 dage senere indrykkede Beck endnu en annonce i avisen: 

 

 
 

’Stor Dagløn’ var 2 kr. og 50 øre om dagen plus forplejning. Ifølge fæstekontrakten 

var daglønnen for de faste landarbejder 1 kr. og 85 øre i høsttiden på egen kost. 
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Overenskomsten 

Skønt tilbuddet vel kunne tiltrække arbejdskraft, var løsningen ikke holdbar på langt 

sigt, hverken for Beck eller for arbejderne, der blev derfor straks indledt 

forhandlinger, og på et møde i Hou den 2. august indgik parterne overenskomst: 

1. Strejken ophævedes omgående, og arbejderne erkendte det ’fordømmelige’ i at 

strejke med så kort varsel i høsttiden. 

2. Enhver forandring i kontrakterne måtte kun kræves med 3 måneders varsel. 

3. De faste husmænd og daglejere skulle næste dag genoptage arbejdet på 

samme vilkår som hidtil, gældende til 1. maj 1897, med mindre, man enedes 

om en ny kontrakt. 

4. De ovennævnte arbejdere skulle holde fred med eventuelt senere ansatte, 

uanset om de var medlemmer af fagforeningen eller ej.  

5. Arbejdernes ret til at være medlemmer af fagforeningen anerkendtes. 

6. Beck skulle opgive de retssager, som han havde anlagt mod 4 af sine arbejdere, 

ligesom ingen af parterne skulle anlægge sager i forbindelse med udtalelser, 

der var faldet under konflikten. 

7. Der blev optaget referat af mødet, som parterne godkendte og forpligtede sig til 

ikke at offentliggøre andre referater. 

Overenskomsten blev underskrevet at O. Beck (forvalter på Gersdorffslund), Ole 

Olsen (formand for arbejdsmændenes fagforening i Gosmer-Halling), C. F. E. von 

Holstein-Rathlou (hofjægermester, stamhusbesidder), Huno von Holstein-Rathlou 

(bror til førnævnte), E. Kjeldsen, Nanke (herredsfoged), P. Sabroe (redaktør af 

Demokraten), Chr. Sørensen, og J. Videbæk (redaktør af Odder Folkeblad). 

 

I første omgang blev der ikke nogen lønforhøjelse, efter sigende kom den året efter, 

ligesom ’Slavekontrakten’ nok også er blevet afskaffet, da den ikke nævnes mere i 

godsets annaler. Men husmændene fik ret til at organisere sig. Og som billedet øverst 

antyder, fortsatte livet sin gang på Gersdorffslund i fred og fordragelighed. 

 

Begivenheden blev flittigt omtalt i de lokale aviser, Odder Folkeblad (det senere 

Odder Avis) og Aarhuus Stiftstidende støttede naturligvis Beck, mens Demokraten i 

Århus støttede husmændene. Ja, begivenheden fandt også sin vej til hovedstaden, og 

vittighedsbladet ’Puk’ bragte ugen efter en humoristisk beretning om sagens forløb – 

lagt i munden på en københavnsk arbejder: 

”--- Forstaar I Folkens, vi maa alle sammen være med, saa skal baade 

Fabrikantsnuderne og Fedtegrossererne og Sofabønderne s’gu nok faa Respekt, I 

læste vel nok i Socialen om, hvordan den skar ovre i den jyske Herregaard, ellers 

kan jeg for Resten godt fortælle jer det, Kammerater. 

Ser I, Herremanden han vilde nu inte ha’e, at Husmand Ole Olsen skulde være 

Formand for Husmændenes Fagforening. Hvad gjorde saa de klassebevidste 

Husmænd, tror I? De nedlagde s’gu Arbejdet, hver en Kæft, forstaar I.  

”Ikke et slav mer’,” sagde de. Gu’ sagde de saa. Og Herremanden han kom jo og 

lirkede og tiggede og bad dem, og han var saa fidel, saa det var mageløst. Men 

der var ikke Spor af Slinger i Valsen hos Husmændene. De gik hjem og røg deres 
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Piber li’e saa stille, og ude paa Hovmarkerne stod Kornet og dinglede og skulde 

høstes. 

Saa den kneb jo ellers for Herremanden, ser I. Endelig omsider saa var der 

sgu’nte andet for ham at gjøre, end som at han selv maatte smide en Le over 

Skulderen og stejle paa Høstarbejde. Der gik han Fa’en danseme fra Klokken var 

tre om Morningen til den var ti om Aftenen og sled og svedte og slæbte og asede 

og masede, og lige vidt kom han, den pæne Mand. Og hans Kone og hans fine 

Frøkninger eller Komtesser eller Prinsesser eller hvad saadan none ellers kan 

hedde, de maatte s’gu ogsaa til at lette paa sig og bruge Næverne, for de maatte 

værsaaartig binde det Korn op, som Herremanden han gik og huggede af. Men 

udenfor paa Vejen stod alle Husmændene og grinede; det ku’ de li’e. 

Sofagaardmændene stod ogsaa og betragtede den Komedie, og de grinede 

Fa’neme ogsaa, for saadan noget havde de aldrig set før. 

Men saa sagde Gaardmændene til hverandre: ”Dette herre kan være grinagtigt 

nok,” sagde de, ”men hvis a’ vores egne Folk laver den samme Kommers en af 

Dagene, saa griner vi sgu’nte. Nej, Gu’ gør vi ej.” 

For de Rade er jo ogsaa bange for de organiserrede Husmænd, maa I vide. 

Naa, Herremanden han maatte s’gugi’ fortabt og respitere Ole Olsens 

Foreningsret, Se, husmændene de fik jo inte saadan noen egentlig Lønforhøjelse, 

og de fik heller ingen norman Arbejdsdag, men se, de Dele kan jo komme en 

anden Gang, forstaar I. Ole Olsen han var det vigtigste, for det var jo ham, at 

strejken var gjort paa. 

Opvarter! To og en halv her! Vi drikker Ole Olsens Skaal, kammerater ---” 
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