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Forord
 

Af Kirsten Rykind-Eriksen

Temanummer: Kvinders tekstile spor – 100 år for kvinders valgret

Som noget helt naturligt må vi i museernes Dragtjournal være med til at fejre 100 året for kvinders 
valgret her i 2015. Det gør vi ved at bringe artikler om markante kvinder, som gennem deres arbejde 
med tekstiler og broderier promoverede det kvindelige univers samtidig med, at de skabte sig en 
levevej. Flere af dem skabte også basis for at inddrage ældre tekstiler og broderier som midler i den 
folkelige dannelsesproces, der især foregik fra slutningen af 1800-tallet og frem. Her spillede den 
kunstindustrielle tanke en stor rolle for at skabe nye broderier med inspiration i gamle broderier, der 
blev til nyttebetonede genstande inden for bolig og beklædning. 
   I den første artikel om ”Broderi og kvindefrigørelse” tager Lone Egeberg os dog med på en rejse 
til det mere usynlige kvindeunivers – til alle de navnløse brodøser, der til dels levede af at brodere 
for andre. Fra 1500-tallet og 450 år frem. Til sidst har hun et par konkrete eksempler på ”anonyme” 
kvinder, der levede af at brodere og fremstille mønstre. 
   De navnløse brodøser fandt fra 1874 ofte mønstre og modeller i Nordisk Mønster-Tidende, hvis 
igangsætter, Laura Aller, Esther Grølsted skriver om. Laura og hendes mand Carl Aller skabte 
illustrerede blade for det almene folk – langt væk fra kulturelitens smagsnormer. Det er en historie, som 
ikke tidligere er beskrevet. Esther har slægtsforsket i Laura Aller og hendes univers og koblet det til de 
første 43 årgange af Nordisk Mønster-Tidende. 
   Birgitta Nygren giver os et indblik i Lilli Zickermann og hendes livslange interesse og arbejde for 
svensk hemslöjd. Hun fik oprettet salgssteder, inventerede store mængder af tekstiler i privat eje og 
skabte således en næringsvej for mange mennesker. Hun integrerede sin familie i foretagenet.
   Minna Kragelund skriver om tre kvindelige kunstnere og deres historie. De formåede at designe 
mønstre og modeller i første halvdel af 1900-tallet, som stadig er aktuelle og salgbare. Minna prøver at 
indkredse, hvordan det lader sig gøre. 
   Erna Lorenzen, tekstilinspektør ved Den Gamle By, hører også til en af tekstilernes store damer. Hun 
var som de andre myreflittig og satte system i indsamling og udstilling af tekstilerne i Den Gamle By. 
Ligesom de andre beskrevne kvinder var hun også et varmt og venligt menneske, der interesserede sig 
for sine omgivelser og medmennesker. Dette skriver Birgitte Kjær om i et efterskrift, idet vi har fået 
tilladelse til at bringe hendes artikel i Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Erna Lorenzen efterlod sig et 
stort seddelkartotek over tekstiler, som i høj grad udnyttes i det nuværende arbejde med   
www.textilnet.dk.
   Den sidste artikel om trikotagefabrikken Carite og Favorit nr. 13 bringer os til en anden 
kvindeemanciperende verden, gymnastikken, der fik stor betydning for frigørelsen af kvinders krop. 
Kristine Holm-Jensen skriver om Techla Lundgaards store interesse for gymnastikken, der fik hende 
og familien til udelukkende at fremstille gymnastiktøj på familiefabrikken i Herning. Alle, der driver 
gymnastik, kender navnet Carite og deres flotte opvisningsdragter. 
   Ingeborg Appel, Askov Højskole, satte fokus på kvindegymnastikken som led i kvindefrigørelsen. 
Hun tog gymnastikuddannelse i Stockholm. Hendes gymnastikhold i Askov gemte deres 
hverdagsdragter. De er tilgået Museet på Sønderskov, og udgør dette nummers Favorit. Til belysning 
af Ingeborg Appels virke og fejringen af 100 året for kvinders valgret bringes Linda Klitmøllers 
grundlovstale den 5. juni i år ved festlighederne i Skibelund Krat, sønderjydernes folkelige mindested 
tæt ved Askov. 
   Camilla Luise Dahl har til Varia valgt en række af de tidlige annoncer for tekstiler og beklædning fra 
Bornholms Tidende 1890-1915. Desuden bringes fire boganmeldelser.

Rigtig god fornøjelse med årets kvinde-dragtjournal!
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Danske museer ejer en rigdom af broderede kraver, duge, puder og kakkelovnsskærme m.m., 
men kun i de færreste tilfælde ved vi, hvem der har udført det fine arbejde. Da jeg i 1990 skrev 
speciale til Institut for Europæisk Folkelivsforskning, satte jeg mig for at udforske, hvem der 
havde været i stand til at udføre dette arbejde professionelt og levet af det, men det viste sig 
vanskeligt at finde oplysninger om brodøserne1.
   Det hørte til god pigeopdragelse at brodere, og hendes arbejde skulle anvendes til udsmyk-
ning af hjemmets tekstiler, men at broderier også kunne skaffe en indtægt, fascinerede mig, og 
hemmelighedskræmmeriet omkring det pirrede min nysgerrighed.
   I England, Irland, Schweiz og andre lande har broderi udgjort en omfattende hjemmeindustri, 
og der fremhæver man dets betydning for samfundsøkonomien, men herhjemme er det kun 
sporadisk beskrevet. Kan det tænkes at hænge sammen med forsørgerrollen i de samfundslag, 
de broderende kvinder repræsenterede? I det følgende vil jeg undersøge synet på broderi som 
husflid kontra professionelt arbejde, som man kunne tage penge for. 
   Broderiet i sig selv var ikke pinligt, det var tvært imod helt legitimt og accepteret i hvert fald 
blandt samfundets elite. I andre samfundslag var det mere omdiskuteret og kontroversielt.
Jeg vil ikke beskæftige mig med de færdige syarbejder, men først og fremmest med de kvinder, 
der udførte dem. Hvem var det, der broderede til salg i Danmark, og hvorfor blev der så tyst 
omkring dem? Måske kunne det sige noget om kvindens forhold til det at have en forsørger/
ikke at have en forsørger. Kunne man bruge broderi som en vej ud af hjemmets beskyttede 
sfære? I hvilke samfundslag var det muligt, og hvordan kunne det lade sig gøre? Materialet 
omfatter 1800- og 1900-tallet.
   I 1984 udgav den engelske kunsthistoriker Rozsika Parker bogen The Subversive Stitch: 
Embroidery and the Making of the Feminine2. Heri sammenholder hun broderiets historie med 
skiftende perioders opfattelse af de træk, der konstituerer feminin adfærd, for at demonstrere 
broderiets afgørende indflydelse på opdragelsen af piger til et bestemt kvindeideal. Samtidig 
fremhæver hun, at man også kan bruge det til at frigøre sig fra dette ideal. Hun slutter forordet 
med følgende parole: ”To know the history of embroidery is to know the history of women” - en 
provokerende og inspirerende udtalelse.

Broderierhvervet set i europæisk perspektiv
I middelalderen var broderi en højt agtet kunstart, udført af både kvinder og mænd på lavsbe-
skyttede værksteder eller tilknyttet adelsgodser og klostre. 
   I Paris fik professionelle broderere og brodøser, der syede guld- og perlebroderi, kort før år 
1300 deres egen forordning og blev optaget i ”Livre des Métiers”, men udøverne af det hvide 
broderi og af mere ydmyge arbejder, som fik den største udbredelse, har aldrig haft noget lav. 
Det har altid været hjemmearbejde, udført af kvinder for ussel betaling. 
   Siden 1400-tallet var broderere i Nederlandene og det øvrige Vesteuropa velorganiserede og 
underkastet strenge regler. De arbejdede i et system af håndværkergilder og beskyttede deres 
profession mod konkurrence fra by og land. Kirker og klostre var blandt de store kunder, og 
forestillingen om, at munke og nonner sad i hellig ensomhed og broderede de liturgiske ge-
vandter, er i princippet forkert. Det var professionelt arbejde udført på store værksteder. Det var 
disse fagfolk, der introducerede mønstertegning og syteknik til aristokratiets damer.
   I løbet af renæssancen voksede det individualistiske kunstnerideal frem, og kunstnerens 
personlighed kom til at repræsentere en markedsværdi. Han ønskede at markere sig over for 
det anonyme, kollektive arbejde, og broderiet degraderedes til håndværk. De velhavende inve-
sterede i malerier for at markere status, mens behovet for broderi i stigende grad blev dækket 

1  Artiklen bygger på min specialeafhandling Det nødvendige broderi: Kvindearbejde og samfundsnormer set 
gennem nåleøjet, Københavns Universitet, Institut for Europæisk Folkelivsforskning, Brede 1990, som indeholder 
fuldstændige kildehenvisninger og litteraturliste. Det kan lånes på Designmuseum Danmarks bibliotek. 
2  Parker, Rozsika: The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine, London 1984.
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af kvinders ulønnede arbejde i hjemmet. De professionelle mandlige brodereres status sank i 
erhvervshierarkiet, og det medførte, at de fik travlt med at afgrænse deres territorium. Det blev 
vanskeligere og til sidst umuligt for kvinder at blive optaget i lavet for at brodere erhvervsmæs-
sigt; kvinderne var herefter henvist til det lavtlønnede, uorganiserede hjemmearbejde. Ved at 
udelukke kvinder fra uddannelse og erhverv sikrede man sig, at amatørismen bibeholdtes, og at 
produktet kunne karakteriseres som husflid3.
   I Danmark har broderere så vidt vides aldrig været organiseret i lav. Der kendes til en del per-
lestikkere og andre broderere, flere af dem udlændinge, som virkede ved hoffet. Christian IV 
havde en række perlestikkere i sit brød4, og flere af deres arbejder kan ses på Rosenborg Slot. 
Det er altovervejende mænd, der omtales, men hustruer kan have arbejdet på værkstedet eller 
ført det videre som enker. I litteraturen problematiseres det ikke, men betragtes som en selv-
følge og forklares med, at ”det er de dygtigste, der mindes længst”5.

Viktoriatidens syn på broderi og kvinder
Adelskvinder brugte megen tid på broderi, og de blev i det 19. århundrede fremholdt som et 
smukt eksempel for den borgerlige kvinde. Historicismens interesse for tidligere epokers kunst-
håndværk og stilarter medførte, at man tog middelalderlige syninger op til fornyet studium, 
først og fremmest i England. De liturgiske tekstiler, dekoreret med silke, guld og perler, der 
sammenfattes under betegnelsen Opus Anglicanum, bekræfter gennem deres fine kvalitet og 
som eksportvarer til hele Europa de skriftlige kilders oplysninger om fremstilling på professio-
nelle værksteder og skoler. 
   Viktoriatidens historikere var meget selektive, når de udvalgte oplysninger om disse værk-
steder, hvor mænd og kvinder arbejdede side om side. Rozsika Parker mener6, at de bevidst til-
slørede historien ved at fremhæve, at broderi altid havde været en kvindelig beskæftigelse, det 
mest kvindelige af alle håndarbejder. Ganske vist var det mænd, der udførte det kostbare guld-
broderi, men kvinder havde udført det øvrige arbejde og i modsætning til mændene, hævdedes 
det, at de gjorde det for deres fornøjelses skyld.
   Dette forenklede billede passede godt til det 19. århundredes opfattelse af det feminine og 
kvindens rolle i hjemmet. Med middelklassens voksende magt forbedredes levestandarden, 
men kvindernes afhængighed af mænd blev større, når de skulle koncentrere sig om familien 
og lade sig forsørge af ægtefællen. Viktorianerne fremhævede middelalderkvinden som from, 
trofast og pligtopfyldende, når hun flittigt broderende sad og ventede på, at manden vendte 
hjem fra arbejde.
   Broderi var ganske vist en del af adelskvindens opdragelse i middelalderens England, men 
intet tyder på, at voksne kvinder arbejdede i from isolation. Tværtimod havde adelige hushold-
ninger broderiværksteder med både mandlige og kvindelige ansatte, hvor husets frue deltog i 
arbejdet. Billedet af den ensomme brodøse havde imidlertid stor gennemslagskraft og fremhæ-
vedes som eksempel og trøst for de samtidige hustruer, der følte sig isolerede og kedede sig ved 
det indelukkede liv.

Særlig populær var forestillingen om, at dronning Mathilde egenhændigt havde syet det berøm-
te Bayeux-tapet, der illustrerer husbonden Vilhelm Erobrerens strålende bedrifter i England. 
Det 70 meter lange tæppe er dog professionelt arbejde, formodentlig udført på et værksted ved 
Canterbury i slutningen af det 11. århundrede. Billedet af den trofaste dronning, der sad beskyt-
tet i ophøjet ensomhed – inden for slottets tykke mure – og udødeliggjorde sin mands store ger-
ninger, passede imidlertid godt til tidens idealbillede af en hengiven hustru, og myten har været 
vanskelig at aflive.
   Rozsika Parker pointerer, at dette broderi i adeligt miljø ikke markerer, at kvinder var specielt 
værdsatte som brodøser, men snarere angiver social rang og tilhørsforhold, da udsøgt broderi 
var tegn på velstand. Historikerne betragtede fejlagtigt middelalderen som en periode, hvor 
broderi og brodøser tillagdes den værdi, som viktorianerne selv ønskede, med det formål at 
gøre broderiet til noget specifikt feminint. Selvom Parkers påstande er polemiske, advarer hun 
dog imod at lægge sin egen tids normer og vurderinger ned over den tid, man beskriver.
   Engelsk broderi har pga. den høje tekniske og kunstneriske kvalitet været et af de store for-
billeder, og bøgerne om dets historie blev også læst herhjemme. Myterne og holdningerne har 
vi sandsynligvis overtaget fra disse fremstillinger, eksempelvis beskriver Berlingske Haand-
arbejds-Bog Bayeux-tapetets syning som ”saa primitiv, at den meget vel kan tænkes udført 

3  Parker 1984 kap. 4.
4  Garde, Georg, Danske silkebroderede lærredsduge. København 1961, s. 194.
5  Garde, 1961, s.193.
6  Parker 1984, s. 17ff.
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at Hoffets Damer”7. Pragtværkers degradering til amatørarbejde har sløret informationerne 
om broderi som erhverv. Broderi var på det tidspunkt endnu en førende kunstart på linje med 
maleri og skulptur, og udførtes professionelt af både kvinder og mænd til kirkelige såvel som 
profane formål.
   Fremhævelsen af kvinders indsats som lystbetonet og udtryk for nogle kvindelige idealer har 
i den grad fået det erhvervsmæssige aspekt til at fortone sig, at det yderst sjældent ses omtalt i 
broderihistorien. Tilsyneladende forsvinder kvinderne fra professionel produktion, efterhånden 
som værkstederne blev mere organiseret og kapitaliseret, men mærkeligt nok sker det samtidig 
med, at produktionen udvides. I de seneste 200 år har professionelle broderere ikke udgjort 
noget talstærkt fag, og de omtales blot sporadisk i faglitteraturen. Hoffet, adelen og kirken har 
naturligvis udgjort en kundekreds, og en gennemgang af hoffets regnskaber vil sikkert afsløre 
en række navne på skræddere og broderere. 
   Om broderiarbejdet kan sammenfattende siges, at det fra at være en enkel teknik, der sand-
synligvis er udviklet af et kvindeligt håndværk med nål og tråd, avancerer til at blive betragtet 
som en kunstart, for siden, via en position som kunsthåndværk, at blive et ”naturligt” kvinde-
ligt håndarbejde. Der er ikke tale om et stykke husflidsarbejde, som professionaliseres, men 
tvært imod om et højt estimeret håndværk, der gøres til amatørarbejde. Det afgørende er ikke, 
hvilket arbejde der udføres, men snarere hvem der udfører det, og hvor det foregår: i eller uden 
for hjemmet. Der er en tendens til, at det, der udføres af mænd, er professionelt, betalt og be-
tinget af erhvervsuddannelse, mens det, der gøres af kvinder, er ubetalt og tegn på kvindelig-
hed.

Kvinden og forsørgerbegrebet
Indtil 1880 udgjorde ægteskabslovene en alvorlig hindring for den gifte kvindes erhvervs-
frihed, da hun var umyndig, og ægtefællen havde råderet over hendes formue og indtægter. 
Endnu i 1867 fandt rigsdagens medlemmer det helt rimeligt, at kvinder kun lønnedes med 2/3 
af mændenes løn; de var ikke familieforsørgere, og desuden bevirkede den kvindelige nøjsom-
hed, at mænd og kvinder i virkeligheden havde lige løn. Denne forestilling om manden, der 
skal sørge for indkomsten til husholdningen, som hustruen forestår, har naturligvis langtfra 
altid svaret til virkeligheden. Mange familier har bestået af een forsørger – ofte en kvinde – og 
nogle børn; desuden kunne mange familiefædre ikke alene skaffe de nødvendige indtægter.
   Den førende skikkelse i Dansk Husflidsselskab, N.C. Rom, udgav i 1871 en oversigt over 
husfliden i alle egne af landet, og noterede hvilke arbejder, der kunne sælges og burde ophjæl-

7  Berlingske Haandarbejds-Bog 1943-44 bd. 1, s. 79.

Fig. 1: Dronning Mathilde omgivet af sine fruer og kammerpiger, i færd med at brodere Bayeux-
tapetet. Maleri af den engelske maler George Elgar Hicks 1899.
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pes8. Konerne på Amager vævede f.eks. en hel del lærred for andre, vaskede og blegede for kø-
benhavnerne. Det samme gjorde man omkring Esrom Sø, hvor vandet var særlig rent.
   N.C. Rom skriver om de sjællandske gårdmandskoner, at mange overlod spind og vævning 
til fattige husmandskoner, og at de tilvirkede betydeligt flere tekstiler, end de selv kunne bruge. 
I velhavende hjem solgte man så godt som aldrig noget, da dette blev anset for en stor skam, 
man gemte hellere til kommende slægtled.
   På den del af Fyn, som kaldes Sletten, vævede man lærred, vadmel, dynevår og hvergarn i 
hvert hus og på hver gård, og mange afsatte produkterne på markedet i Odense eller til køb-
mænd fra København. Alle kvinder vævede, og hvor salget var af stor betydning, deltog også 
mændene i travle perioder, med det resultat at landbruget efter andres mening blev forsømt. 
Flere godser oprettede ligefrem fabrikker, og her var væverne ofte mænd, endnu et eksempel 
på, at når håndarbejde professionaliseres, bliver det som regel mænd, der kommer til at udføre 
det.
   Omkring København var husfliden ifølge Rom mere ”dameagtig” end egentlig huslig, og rok 
og haspe var for længst afløst af hæklenål, broderi og fortepiano eller symaskine. Til trods for 
den noget distancerende omtale af københavnske håndarbejder, er han meget begejstret for de 
fine syarbejder, han fandt syd for hovedstaden i området mod Roskilde og Køge. Heden var et 
frugtbart og velstående strøg, hvis overskudsproduktion bekvemt kunne afsættes til byboerne 
og dannede økonomisk basis for, at kvinderne fremstillede et udsøgt udstyr, smykket med fine 
hedebosyninger.
   Rom mener ikke, de fremstillede synderlig meget til salg, men det må være gårdmandsdøt-
rene, han har i tankerne. Mange husmandskoner og tjenestepiger var, som han selv anfører, 
dygtige syersker og kunne tjene mere på denne måde end ved rokken. Kunne broderierne ikke 
afsættes direkte til ”de fornemme” på egnen, var der et godt marked i København, hvor de 
eventuelt kom med salgsvarerne til Grønttorvet9.
   De omtalte arbejder var ikke udelukkende bundet til det landlige miljø, men betingelserne for 
at udføre dem kunne være helt andre i byen. For at vurdere kvinders forskellige erhvervsvilkår 
er det nødvendigt at kontrastere landets kvinder med deres medsøstre i byen. Faktorer er deres 
sociale status, afhængighed af en eventuel forsørger, arbejdsopgaver og kompetencer. På denne 
baggrund belyses broderiets funktion og muligheden for at gøre det til et erhverv.

Landbokvinden
Bondens hustru havde en central placering med sine livsnødvendige arbejdsopgaver, først 
og fremmest i boligen og fjerkræets rum, eventuelt også i svinesti og kostald. Fremstilling af 
hjemmets tekstiler var meget tidkrævende og spillede en stor rolle i kvindens liv. Det gav status 
at have et righoldigt og smukt udført udstyr – både for gården og for husmoderen. Gårdmands-
konen overlod ofte spinding og vævning til husmandskoner, men det var alligevel ejerinden, 
der blev kastet glans over. Man trak ikke nogen skarp grænse mellem det nyttebetonede og den 
kunstfærdige udsmykning. Det æstetiske og det funktionelle blandedes sammen, idet broderede 
tekstiler kunne markere dåb, bryllup, begravelse, ja i det hele taget grænsen mellem hverdag og 
fest.
   På Amager brugte kvinderne helt op i det 20. århundrede den traditionelle bondedragt, der 
var sammensat af mange dele, flere udsmykket med kulørte broderier eller ensfarvede, såkaldte 
amagersyninger. Her bar de ugifte kvinder i reglen hætter og korsklæder syet i ”dobbeltud-
skaar”, mens de unge piger havde ”fletter”, pigehat med ”enkeltudskaar” eller ”platwerk”. For-
skellige syningsarter markerede således kvindens civilstand, og man havde endvidere en særlig 
broderiart, der anvendtes ved sorg; det var ”witwerk” som danner et temmelig tæt og strengt 
mønster10.
   I andre egne af landet var man mere skeptiske over for kunstfærdigt udsmykkede tekstiler, 
som denne optegnelse fra Nationalmuseet viser: ”I Vestjylland blev de gamle somme tider al-
vorligt vrede, når de så hvad datteren havde lært – ofte på højskole – at bruge tiden til, for et 
uldent lagen holdt da ikke længere, fordi der var syet tunger i kanten af det. ’Det var først om-
kring 1900, at det blev skik heromkring at brodere på lagner og betræk, og mangen en moder 
og endnu flere fædre så skjæv til døtrene, når de stillede an med de kunster, og nogle forbød det 
simpelthen, da de fandt, at døtrene kunne tage sig noget nyttigere for end sidde og klippe trinde 
huller i et lagen og derefter brodere rundt om dem’ (Agerskov, Ilskov sogn ved Herning). Helt 
anderledes så man på den sag på øerne, hvor man forstod at vurdere en piges egenskaber efter, 
hvordan hun smykkede sit udstyr. Var syningen sjusket, ville hendes husholdning sikkert også 

8  Berlingske Haandarbejds-Bog 1943-44 bd. 1, s. 79.
9  Wandel, Gertie, Klassiske korssting. København 1971, s. 6.
10  Mygdal, Elna, Amagerdragter. København 1932, s. 9ff og 174.
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blive det, og man kunne da også se, om hun forstod at variere de broderede mønstre uden at gå 
uden for sædvanens rammer”11.

Broderi som erhverv på landet
N.C. Rom nævner næppe ordet broderi, som for ham mere er et fint, købstadspræget håndar-
bejde end produkt af den nyttebetonede husflid, han gerne så fremmet. Han omtaler rosende 
de smukke hedebosyninger, også som erhverv. Han benævner dog ikke teknikken broderi, men 
udsyning.   
   Selvom broderi ikke har været registreret som noget egentligt erhverv herhjemme, har mange 
kvinder levet af det, først og fremmest de professionelle ”huekoner”, der syede de smukke 
guld- og sølvnakker, som hørte til bondedragten og i stort tal er bevaret på vore museer. De fle-
ste af disse koner var ugifte piger, for det var ikke nemt at udføre fint syarbejde, hvis man også 
skulle passe en børneflok. For megen vask og rengøring gjorde fingrene for stive og ru til arbej-
det med de fine ting. Ydermere krævede det gode øjne12.
   Huekonerne kom oftest fra håndværkerhjem. De var døtre af tømrere, smede, urmagere og 
vævere, en enkelt var lærer- eller gårdmandsdatter, og når de giftede sig, var det inden for sam-
me stand. De fortsatte som regel med at brodere til salg, og var hun først kommet ”i ry”, kunne 
hun have en rigtig god fortjeneste13.
   Der findes en øjenvidneskildring af en huekones arbejde og hverdag. I ”Den gamle Klokker i 
Farum” (Kbh. 1928) fortæller klokker Jens Olsen om sin kone Stine, ”Mor” som hun omtales 
(Karen Kerstine Bendtsdatter 1834-1897). Jens Olsen var selv krigsveteran fra 1864 og arbej-
dede efter hjemsendelsen først som daglejer. Han lærte at væve hos sin svigerfar, så han kunne 
arbejde hjemme og aflaste Stine: ”Det gik saa rigtig godt nu, jeg vævede, og Mor syede Huer, 
som jo kunde blive til lidt mere, da hun nu kunde sidde mere stadig ved sit Arbejde, nu jeg var i 
Huset og kunde tage mig lidt af forskellige Ting, som hun ellers skulde gøre, da mit Arbejde var 
af den Beskaffenhed, at jeg godt kunne gaa fra og til det, hvilket ikke var saa heldig med Mors 
Arbejde. Derfor blev det ogsaa en Regel, som Børnene blev indgroet i, altid at komme til mig, 
naar de skulde have en eller andet, de vidste godt, at Mor ikke maatte forstyrres i sit Arbejde; 
men derfor var det intet i Vejen for, at hun kunde tale med dem med det samme og forklare dem, 
hvad de maatte og ikke maatte …. Saadan en Hue kunde koste fra 30 til 50 Rigsdaler”. 
   Her er det ganske klart konens erhverv, der er det vigtigste, og manden skammer sig ikke 
over at fortælle om det. Stine tjente godt ligesom mange af huekonerne fra Nordsjælland og 
hedeboegnen. Som anført kom de ofte fra håndværkerstanden, hvor kvinderne var vant til at 
arbejde, og det er måske forklaringen på, at det ikke var nødvendigt at skjule deres erhverv? De 
var berømte for deres smukke arbejde. Det var kun i en begrænset del af landet, man broderede 
med salg for øje som i Østsjælland på Bornholm og Amager, hvis bønder handlede i Køben-
havn og på flere måder var knyttet til købstadskulturen.
   Når N.C. Rom meget sporadisk omtaler broderi som husflid skyldes det dels, at kun få på lan-
det var i stand til at udnytte denne mulighed økonomisk, dels at han heller ikke ser nogen grund 
til at støtte denne ”dameagtige” beskæftigelse.

Kvinder i byen
Efter den franske revolutions oprør mod den bestående samfundsorden, skete der over hele 
Europa store sociale forskydninger. Borgerskabet vandt frem på bekostning af adelen, og det 
aristokratiske kvindeideal, der lod overklassens kvinder spille en betydelig rolle, trådte i bag-
grunden.
   Heller ikke i Danmark blev kvindens stilling forbedret – tværtimod. Den danske statsbanke-
rot i 1813 betød trange tider, som stillede store krav til kvinden. Der skulle spares på alt, og det 
medførte at hun selv måtte udføre arbejde hjemme, som en håndværker tidligere havde besør-
get. Dertil kom utallige former for husflidsarbejde, der ved salg kunne skaffe en ekstra indtægt. 
Den borgerlige kvindes primære opgave var at tage sig af hjemmets sfære i forhold til mandens 
sfære, der fandtes uden for hjemmet. Hun fik ikke valgret med junigrundloven af 1849, for de 
erklæringer om menneskerettigheder, der blev vedtaget efter den franske revolution, omfattede 
ikke kvinder. 
   I sidste halvdel af 1800-tallet differentieredes og specialiseredes boligkulturen. Mange nye 
møbeltyper opstod til helt specifikke formål, og borddækning udvikledes til en kunstart, der i 
detaljer demonstrerede sociale forskelle. Orden, flid, sparsommelighed og renlighed blev ind-

11  Højrup, Ole, Landbokvinden. København 1966, s. 248.
12  Larsen, Tove Werner m.fl.: Guldbroderi og huekoner, Værløse Museum 2003, s. 41-42.
13  Andersen, Ellen, ”Huekoner”, Budstikken 1962, s. 12.
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begrebet af borgerlige dyder. Syarbejde hørte også med i opbygningen af denne borgerlige kul-
tur, som en iøjnefaldende del af hjemmets udsmykning. Broderi konnoterer ikke blot hjem og 
familie, men et socialt velstillet hjem, sikkert placeret i den øverste del af samfundspyramiden 
med en frue, der har tid til denne luksus.

Håndarbejde som erhverv i byerne
I begyndelsen af 1800-tallet dannedes Selskabet for Indenlandsk Kunstflid (1808-1838) på 
privat initiativ som en patriotisk forening med det formål at fremme dansk erhvervsliv og gøre 
landet selvforsynende. Baggrunden var det engelske borbardement af København i 1807 og 
fastlandsspærringen, der vanskeliggjorde landets forsyningssituation. En komité forestod de 
udstillinger, man afholdt i årene 1810-1819, som viste mange broderier og pointerede, at en 
stor del af udstillerne ernærede sig ved deres håndarbejde, og derfor ikke lå byens institutio-
ner til last. Desuden nedsattes en butikskomité, der holdt opsyn med Selskabets udsalgssteder, 
herunder Kunst- og Industri-Magasin for qvindelige Arbeider af det finere slags. Det havde til 
formål, at damer kunne sende deres broderier til salg ”i det strengeste Incognito. Paa denne 
Maade kunne Damer erhverve sig en Del af deres Underholdning, eller i det Mindste smaa 
Summer til Lommepenge, eller til velgjørende Øjemed, uden at det bliver offentligt bekjendt, at 
de arbeide for Penge”14.
   Af formålsbeskrivelsen fremgår det indirekte, at staten ikke var i stand til at betale sine em-
bedsmænd en løn, de kunne forsørge en familie med. Endvidere betones det, at damerne kunne 
afsætte broderierne anonymt for ikke at få ubehageligheder eller blive set ned på. Det er med 
andre ord en pinlig sag, hvis en embedsmand, en af samfundets støtter, ikke kan forsørge sin 
familie i en samfundsgruppe, hvor kvinden er - eller bør være - afhængig af en forsørger. Set i 
historisk perspektiv er det kun i borgerskabets epoke, og kun i dette samfundslag, at kvinden 
ikke skulle arbejde, men beskæftige sig med åndelige og kulturelle sysler. Hendes uddannelse 
var udelukkende rettet mod hjemmets opgaver, derfor var hun så afhængig af at have en forsør-
ger. Landbokvinden havde en langt mere selvstændig stilling og arbejdsmæssigt stor kompe-
tence som en nødvendig del af produktion og økonomi.
   Underklassens kvinder indgik som en selvfølge i arbejdslivet og kunne ikke forlade sig på at 
blive forsørget. Selv adelskvinden havde flere opgaver med at lede husholdningen og følge ri-
tualerne og optrådte mere egenrådigt; eventuet rådede hun over egen formue.
   Den borgerlige epoke begrænses imidlertid ikke til 1800-tallet, mange af dens værdier og 
idealer holdes i hævd helt op til anden verdenskrig, og nogle har endnu gyldighed. Det er der-
for nødvendigt at opridse nogle træk af den borgerlige kulturs normer og æstetik - og broderiets 
plads heri - som baggrund for de empiriske eksempler, der præsenteres sidst i artiklen.

14  Penia 1809 s. 251 og Efterretninger fra Selskabet for indenlandsk Kunstflid I, s. 190.

Fig. 2: Augusta og 
Ida Willumsen 

fotograferet i atelier i 
1870’erne.
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Borgerskabets æstetik i det 19. århundrede
Den veludstyrede bolig med mange rum til 
specielle formål, var et sikkert vidnesbyrd om 
borgerens økonomiske status. Repræsenta-
tionen spillede en stor rolle, og den tekniske 
udvikling og fremskridtsoptimismen gav i lø-
bet af århundredet mulighed for øget komfort. 
Hjemmets miljø opfattedes som et associati-
onsfyldt stemningssymbol, hvor selve detal-
jeophobningen og kvantiteten gav prestige. 
Farver og former afstemtes efter hinanden og 
fremhævedes af den nye belysning med foto-
gen- og gaslamper. Møbleringen blev friere og 
mere ukonventionel, og tingsdyrkelsen spil-
lede en stadig større rolle med mange billeder 
på væggen, nips på etageren, skærme, æsker 
og etui’er til alle formål.
   Broderi indgik på flere måder i denne kultur. 
Alene det, at en kvinde sad på forhøjningen 
og broderede, betragtedes som dekorativt og 
fremhævedes på bekostning af andre håndar-
bejder. Broderierne skulle helst være i klare 
farver, og perler samt guldtråd var yndede vir-
kemidler. Det var heller ikke ligegyldigt, hvad 
man broderede, eftersom arbejdet udgjorde en 
integreret del af den repræsentative boligkul-
tur. Hver enkelt broderet genstand havde sit 
specielle formål: bordskåner, pude, antima-
kassar, skammel, klokkestreng osv.
   Den dannede klasse, som borgerskabets 
spidser betegnede sig selv, ønskede at være 
toneangivende og følte et ansvar for smagsud-
viklingen. Samtidig søgte man at opretholde 
en kulturel distance til middelklassen, som 
mod århundredets slutning også begyndte at 
udføre kunstbroderi med dekorativt formål, 
efter at symaskinen overflødiggjorde meget 
rutinepræget syarbejde. For den jævne befolk-
ning lå der netop et vigtigt aspekt i, at man 
med finere håndarbejde tilegnede sig et af de 
borgerlige kulturtræk. De højborgerlige kredse 
var derimod interesserede i at opretholde de-
res eksklusive identitet og bevare en distance 
til den brede befolknings smag og farvevalg. 
Betragtet på denne måde bliver det fredfyldte, 
tilsyneladende uskyldige broderi til et led i 
klassekampen.
   Aristokratiets døtre lærte at brodere alfabe-
ter, tal, kroner og heraldiske symboler på en 
navneklud. Ejermærket var udtryk for langt mere end de bogstaver og billeder, det bestod af, 
da det angav, hvad hver generation havde bragt med sig i boet. Eftersom der gik lang tid mel-
lem storvaskene, og der for mange var prestige i kun at vaske en eller to gange om året, var et 
omfattende udstyr en nødvendighed. Nummereringen angav rækkefølgen for stykkernes an-
vendelse, da de roterede i en bestemt orden for at slides jævnt. Linnedudstyr med fint broderi 
blev et af de håndarbejder, som også borgerskabets døtre lagde vægt på. Broderede duge, nak-
kestykker, puder m.m. kunne udsmykke hjemmet og forhøje dets status; æstetikken spillede en 
stor rolle i indretningen og var udelukkende kvindens domæne.
   Det var derfor helt legitimt, at den unge pige sad og broderede, mens hun ventede på at blive 
gift; udstyret var en investering i det fremtidige hjem. Det er først, når hun i stedet for bruger 
sin færdighed til at tjene penge - og ikke gifter sig - hun bliver mødt af larmende tavshed. Det 
indgik ikke i det borgerlige idealbillede, at en kvinde skulle forsørge sig selv, men ikke desto 
mindre har en lang række kvinder udnyttet disse evner til at tjene til deres brød.

Fig. 3: Prøveklud udført af Augusta eller Ida 
Willumsen ca. 1860.

Fig. 4: Monogram på lommetørklæde af fint 
hørlærred, syet til Anna eller Alexandra 

Colding omkring 1900. Det var arbejder som dette 
Augusta Willumsen viste på Kvindernes Udstilling 
i København 1895.
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Håndarbejde som led i kvindefrigørelsen?
Fru Emma Gad (1852-1921), den utrættelige forkæmper for så mange mærkesager, betragtede 
håndarbejde som et - konfliktfyldt - middel i kvindefrigørelsen. Kvinder kunne, hvis de selv 
ønskede det, eller tilværelsen skabte behovet, etablere deres egen selvstændige økonomi gen-
nem erhverv, hvis råmateriale lå i den traditionelle opdragelse til reproduktion i familien15.
   Emma Gad oprettede gennem Dansk Husflidsforening Skole for Vævning, Brodering, Knip-
ling og alle Arter Haandarbejder (1900-1954) med et tilhørende udsalg, som hun var formand 
for. Skolen uddannede en slags kvindelige håndværkere, der skulle gå rundt i hjemmene og ud-
føre forefaldende reparations- og dekorationsarbejde. I foreningens program er der angivet som 
formål: ”At være til Gavn for det kvindelige Hjemmeerhverv, derved maa forstaas Bierhvervet, 

15  Kildegaard, Bjarne, Fru Emma Gad. København 1984, s. 182.

Fig. 5: Ha-
andarbej-

dets Fremmes 
værksted på 
Kunstindustri-
museets loft 
1963. Yderst 
t.v. Christiane 
Hæk.

Fig. 6: Kartoffelpuden. Mønster til korssting designet af Christiane Hæk for Haandarbejdets 
Fremme.



12

Hjælpen til det daglige Forbrug i Hjemmene med de smaa Indtægter, hvor alle Husfællerne 
maa yde hver deres Skærv, hvis det skal slaa til. Hverken Kunstvævning, Hedebosyning, Bro-
dering el.l. kan føde sin Udøverinde helt og holdent, i hvert Fald ikke ordentlig. Folk vil her 
til Lands ikke betale disse Ting med saa høje Priser. Men, netop ved at skabe smukke Opgaver 
for Bierhvervet i Hjemmet har vistnok en videre Udvikling af Kunst og Husflidssagen sin store 
Betydning. Foreningen kan bidrage til at aflede Tilstrømningen til de overbefolkede Arbejds-
felter som for Eks. Kontorfaget og udnytte en stor Arbejdskraft, som nu bortødsles paa unyttige 
og uskønne Ting ved at være Salgsbureau for arbejdende Damer og forsyne dem med virkelig 
kunstneriske Tegninger og Modeller”16. 
   I denne formålsparagraf slås det således - meget realistisk - fast, at man ikke kan leve or-
dentligt af at brodere i Danmark. Samtidig foreslås, at man kan skaffe sig en indtægt ved at 
kombinere det traditionelle håndarbejde med lettere reparationsopgaver med det formål at lette 
tilstrømningen til kontorfagene. Dette var et af de nye arbejdsområder, der åbnede sig for kvin-
der, men det var åbenbart blevet lidt for populært.
   Tanken var, at unge piger fra landet havde kortere kurser i at udnytte håndarbejde erhvervs-
mæssigt, og derefter kunne de tage hjem og udbrede deres viden til omgivelserne. Foreningens 
filantropiske indstilling demonstreredes ved tilbud om frikurser og andre fortrin, kongelig pro-
tektion m.v. Trods alt kan man ikke frigøre sig fra en mistanke om, at de organiserende damer 
også så en mulighed for at skaffe billig og bekvem arbejdskraft til hjemmene. De nævnte repa-
rationsopgaver omtales nemlig som ”alle disse Smaaarbejder, der synes at være til Plage for de 
store Værksteder, siden det næsten er plat umuligt at faa en Snedkersvend hjem dertil”17.
   Hvis man ønskede at skabe sig en levevej, forekommer det dog mere rationelt at satse på et 
fag, f.eks. en snedkeruddannelse, som enkelte kvinder gjorde på det tidspunkt; men valgmu-
lighederne var begrænsede, hvis man ikke ville virke provokerende. Ugifte kvinder fik med 
næringsloven af 1857 ret til at drive næring og til at råde over egen arbejdsindtægt; det var et 
fremskridt for arbejderkvinden, men det gav ikke umiddelbart adgang til acceptable stillinger 
for borgerskabets døtre.
   Samme lov havde endnu en bestemmelse af betydning, idet den fastslog: ”At forfærdige Mo-
depynt, Klædningsstykker for Personer af Kvindekjønnet og for Drengebørn under 10 Aar, at 
sye Linnedsyning, Kaskjetter, Halsbind og deslige skal for Kvinder anses for fri Næring”. Dette 
var med andre ord frit arbejde for alle kvinder og må betyde, at man tillod dem at udnytte den 
uddannelse, alle piger i skolen eller på anden 
vis fik. Samtidig anerkendte man indirekte, at 
det kunne være nødvendigt for dem at bruge 
den erhvervsmæssigt. Gifte kvinder havde 
allerede mulighed for at deltage i mandens 
virksomhed og eventuelt føre den videre efter 
hans død. Ville de arbejde uafhængigt af man-
den, var håndarbejde deres eneste mulighed 
indtil 1880, hvor kvinder generelt fik råderet 
over indtægter fra selverhverv. Det forklarer 
hvorfor syarbejde var så udbredt, selvom det 
var dårligt betalt, da det betragtedes som hus-
flid.
   Vejen til økonomisk uafhængighed måtte 
gå gennem professionalisering, og det var 
borgerskabets kvinder, der først stillede krav 
om uddannelse, stemmeret og rådighed over 
egne midler. Dette skyldtes ikke kun, at denne 
gruppe var bedst til at manifestere og formu-
lere sig, men også at behovet her føltes mest 
påtrængende.
   I 1859 kom loven, der tillod kvinder at tage 
lærerindeuddannelse, og i 1862 oprettede 
Natalie Zahle et seminarium for almueskole-
lærerinder. I 1872 grundlagdes Handelssko-
len for Kvinder, og i 1875 Tegneskolen for 
Kvinder (senere Tegne og Kunstindustriskolen 
for Kvinder), som sigtede på arbejde i kunst-

16  Gad, Emma, ”Dansk Kunstflidsforening og dens Formaal”, Højskolebladet 1902,  sp. 92.
17  Gad 1902, sp.92 

Fig. 7: Minna Ruge omgivet af sine fire søstre 
omkring år 1900. Øverst fra venstre Ingeborg, 

Edith, Helga, Minna og Agnes Ruge.
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industrien, først og fremmest Den kongelige 
Porcelænsfabrik. Tegneundervisningen kom 
også til at omfatte broderitegning, og flere af 
de kvinder, jeg har talt med i forbindelse med 
udarbejdelsen af mit speciale, gik på skolen.
   En egentlig broderiuddannelse kunne kvin-
der også få i Selskabet til Haandarbejdets 
Fremme (fra 1934). Begge skoler havde ek-
samen med afgangsbevis, men det gav ikke 
adgang til bestemte stillinger eller tarifmæssig 
løn. Mange af de kvinder, der broderede til 
salg, har gået her, men fælles for dem er, at de 
egentlig ikke havde tænkt sig at gøre det til en 
levevej; at der ikke var tale om noget velløn-
net fag, var de ganske klar over. Nogle brugte 
det i deres fri- og selvstændiggørelse, men det 
har krævet den største flid og udholdenhed.

Det fortiede
To ugifte søstre, Augusta (1852-1941) og Ida 
Willumsen (1854-1943), ernærede sig gennem 
mange år ved at sy monogrammer og andet 
udstyr i fransk broderi. De kom gennem 70 år 
hos familien (Holck) Colding, da de var ven-
inder til Anna Kirstine Sollohub, der i 1870 
kom ind i familien og blev gift med Torben 
Andreas Colding i 1883. Hun knyttede de 
to søstre så nært til hjemmet, at de sås flere 
gange ugentlig, og alle kunne lide de to søde 
damer. Søstrene kom fra et velstående hjem, 
faderen var fotograf Niels Willumsen, en af de 
tidlige daguerreotypister i Danmark. De havde 
et meget smukt hjem, en lejlighed på Johan-
nevej i København, med Chr. VIII møbler fra 
forældrenes tid, husker Torben Holck Colding 
(1918- 1998)18. 
   Det var to små damer, der levede meget 
gammeldags og gik i lange kjoler, der ved hjælp af et sindrigt snoresystem i en skjult lomme 
kunne trækkes lidt op, når de skulle på gaden, således at kanten ikke blev tilsmudset. Når de 
kom ind, rystede de sig lidt, og trådene løsnedes, så kjolen omhyggeligt blev sænket igen. Sø-
strene broderede hele deres liv og var meget dygtige til det. Fint broderi indgik tidligt i deres 
opdragelse, eftersom de i en alder af 6- 8 år kunne sy en navneklud.
   De syede udstyr til Anna Kirstine Colding i 1883 og til dennes datter i 1913, adskilligt af det 
er pietetsfuldt bevaret pga. de fine monogrammer, tegnet af Augusta Willumsen. Augusta fik 
allerede i 1888 diplom for sit arbejde19. I 1895 var hun repræsenteret på Kvindernes Udstilling 
fra Fortid og Nutid - ikke i grupperne håndarbejde eller husflid, men i den centrale afdeling for 
industrielt broderi, hvor hun udstillede side om side med faglærte bogbindere, snedkermestre 
og fotografer20. Det må betyde, at hun som professionel brodøse udbød sine varer, fransk bro-
deri og monogrammer, på linje med de øvrige håndværksmæssigt uddannede kvinder.
   Når søstrene kom på besøg hos familien Colding, medbragte de sytøjet i moderens kappe-
æske (æsken hvori hendes stivede kapper havde ligget), og så broderede de efter middagen. 
Når de var i familiens kreds, broderede de ikke til salg, det var jo ”fritid”, og man talte ikke om 
ordrer og leverancer. Lejlighedsvis kunne de omtale hofbestillinger, og ifølge familieerindrin-
gen har de broderet udstyr til nogle af prinsesserne, formodentlig i perioden 1890-1910, hvor 
kulminationen rent professionelt lå. Det vides ikke, om de har fået bestillingen direkte eller 
gennem et af udstyrsmagasinerne.

18  Optegnelse efter Torben Holck Colding suppleret af hans bror Fritz Holck Colding samt Christian 
Waagepetersen.
19  København, Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling 1888. Officiel Fortegnelse over 
Prisbelønnede Udstillere, s. 34.
20  København Industriforeningen. Fortegnelse Over Kvindernes Udstilling fra Fortid og Nutid, s. 20.

Fig. 8: Rygpude til gyngestol broderet af Minna 
Ruge.
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   De syede i væsentlig grad for private kunder, men havde også bestillingsarbejder gennem 
Wessel & Vett (nu Magasin). Bedstefaderen førte dagbog hele livet, og omtaler søstrene på 
omtrent hver anden side, da de sås ofte. Han skriver imidlertid ikke noget om deres broderi. At 
de broderede af økonomiske årsager, tænkte Torben Holck Colding aldrig over, men han kunne 
godt huske, at de efter forældrenes død var blevet snydt af en sagfører og havde mistet deres 
penge. Det må være grunden til, at de broderede så flittigt langt op i deres høje alderdom.
   Den tre år ældre bror Fritz Holck Colding fortæller: Man talte ikke om penge og privatøko-
nomi - og da slet ikke om pengemangel. De, der havde vanskeligheder, fortæller om det på en 
anden måde, ikke direkte. Morfar har ikke givet dem en kontant gave, men måske nok hjulpet 
på anden måde.
   Christian Waagepetersen (tidligere museumsleder i Kalundborg) kendte også de to søstre og 
føjer til beretningen: Min mor fortalte, at de syede til Emil Schou’s Udstyrsmagasin, og at de 
var så flittige, at de aldrig gik ud førend i mørkningen, da de udnyttede alle døgnets lyse timer 
til broderiet. Til sidst så de så dårligt, at de ikke kunne sy, og så var der kun velgørenhed tilba-
ge. ’Pauvres honteuses’ er det udtryk, man brugte om dem, der ikke ville vise deres fattigdom, 
og hellere slog øjnene ned end beklagede sig.
   Bedømt ud fra de bevarede arbejder var de to søstre yderst professionelle, men det er karak-
teristisk, at de aldrig omtalte deres indtægter. Torben Holck Colding har kendt dem i over 25 
år uden at vide, at broderiet var livsnødvendigt for dem. Betalingen for det udsøgte kunsthånd-
værk var så ringe, at de kun eksisterede ved den yderste flid, og til sidst måtte opgive pga. svig-
tende syn; dette var en meget almindelig erhvervssygdom blandt syersker. Fliden skyldtes ikke 
alene en ideologisk opfattelse af, at man skulle udnytte tiden, men simpel nødvendighed. I hele 
deres eksistensmåde repræsenterede de nogle borgerlige normer, som var overtaget fra foræl-
drene og førtes helt op til 1940’erne.

Uddannelse og kunstnerambitioner
Christiane Hæk (1895 - 1992) begyndte tidligt at brodere og fik allerede som syvårig under-
visning hos lægefruen i Vester Hassing, hvor Christiane syede borter til et forklæde. Ligeledes 
var hun glad for at tegne i sin fritid, mest fugle og siden blomster, som hun broderede. Hendes 
mor syntes det var meget morsomt, men ikke noget at føre videre; når man er fra en gammel 
slægtsgård, skal man lære husholdning og selv sy sit daglige tøj og linned. Som 16-årig havde 
Christiane set en avisartikel om Tegne- og Kunstindustriskolen i København, og syntes det 
lød tillokkende, men hun fik ikke lov at gå den vej. Hun måtte godt læse til lærerinde, men det 
havde hun slet ikke lyst til.
   Som 25-årig fik hun mulighed for at gå på Teknisk Skole i Ålborg, der gik hun tre vintre og 
nød at lære tegning. Derfra lykkedes det hende at komme på Tegne- og Kunstindustriskolen for 
Kvinder, hvor hun kom i broderiklassen og ligeledes modtog undervisning i akvarelmaling og 
tegning med henblik på broderimønstre. Sammen med et par andre elever fra skolen søgte hun 
til Kunstakademiet og blev også optaget, men modet svigtede hende ved udsigten til at gå der 
seks til syv år, først på malerskolen og siden på gobelinskolen. Hun ville i så fald være 35 år, 
før hun blev færdig, og det kunne hendes økonomi ikke bære, så hun tog hjem for at arbejde i 
køkkenet og fik vikarpladser på landet et par år. Senere hjalp hun lærerinden på husflidsskolen 
derhjemme med håndarbejdsundervisningen og tog selv et vævekursus i Ålborg. Det var imid-
lertid broderitegner, hun ville være, og da hun fik tilbudt arbejde i broderifirmaet O. Oehlen-
schlägers Eftf., vovede hun springet og tog til København.
   Egentlig ville hun gerne være elev i Selskabet til Haandarbejdets Fremme, og havde også 
muligheden, men det var uden løn, så hun trak sig tilbage. Senere tog hun i Selskabet et kortere 
kursus for aftenskolelærerinder, og blev derefter antaget som elev på værkstedet til begynder-
løn; dette til trods for den grundige uddannelse hun havde. Endelig fik hun foden inden for 
i den virksomhed, hvor hun gerne ville være, og som hun arbejdede for hele sit aktive liv. I 
sin fritid malede hun hos professor Wandel på Charlottenborg, det var det nærmeste hun kom 
Kunstakademiet, hvor hun egentlig hørte hjemme.
   I Haandarbejdets Fremme havde hun en god tid, både under besættelsen, hvor de levede me-
get beskyttet på værkstedet i Bredgade, og senere på linnedstuen i Palægade. Efterhånden gik 
hun mere over til at tegne broderimønstre, og blev en af deres dygtigste designere. Selvom hun 
gennem alle årene blev underbetalt og levede meget beskedent, omfattede hun Haandarbejdets 
Fremme med stor veneration og tænkte med taknemmelighed tilbage på de interessante men-
nesker, hun arbejdede og rejste sammen med. Fornemmelsen af, at Selskabet tog hånd om een 
betød, at hun ydede sit bedste til gengæld. Det var omstændeligt for hende at nå frem til det, 
hun gerne ville som kunstner, og hun tog derfor med glæde imod de chancer, hun fik21.

21  Christiane Hæks optegnelser, sendt til Kunstindustrimuseet 1981 (u.no.).
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Det er nødvendigt at brodere
Minna Ruge (1872-1961) var ud af en ærkekonservativ familie fra Hornsyld ved Juelsminde; 
hun var meget dygtig til at brodere og udførte mange fagforeningsfaner. Hun var en af de første 
kvindelige elever på Kunstakademiet, men maleriet betød ikke den ønskede frigørelse, hun var 
på vej til. Faderen interesserede sig ikke for kunst, men moderen støttede hende i uddannelsen, 
og hun fik økonomisk hjælp hjemmefra. Familietraditionen fortæller om faderens reaktion, da 
hun viste ham sine billeder, hvor træstammerne var malet sølvgrå: ”Jamen lille Minna, træer er 
jo brune, du må se at gøre dig lidt mere umage næste gang!”
  På et gruppebilledet taget, da Minna allerede havde gået på Kunstakademiet i flere år, adskil-
ler hun sig tydeligt i påklædning fra sine søstre. Kjolen er anderledes dristig i mønsteret og 
ikke så højhalset. Placeringen i midten og hele hendes attitude og faste blik antyder, at hun har 
set noget af verden, fået øjnene op for kunsten og udviklet sig.
   I 1912 solgte faderen deres barndomshjem, herregården Skjerrildgaard, og hele familien flyt-
tede til en lejlighed på Nøjsomhedsvej i København. Pigerne blev rykket op med rode, flere 
af dem flyttede fra kærester, med hvem forbindelsen blev afbrudt. Agnes nåede at gribe ”den 
skønne forvalter” på gården, og blev gift med ham. De øvrige søstre forblev ugifte, og boede 
det meste af deres liv sammen i lejligheden med møblerne fra det herskabelige hjem i Jylland. 
Minna sluttede sig til dem, men fik kun et lille mørkt rum, hvor hun ikke havde plads til hver-
ken syramme eller staffeli. Derfor sad hun i stuen ved vinduet og broderede, og de andre skulle 
altid passe på ikke at røre hendes ting.
   Fra slutningen af tyverne til omkring 1942 sad hun og broderede faner til fagforeninger gen-
nem firmaet O. Oehlenschlägers Eftf. i København. Broderierne var tunge, ligesom hendes 
malerier, og ikke særlig smukke, men fine i udførelsen. Motiverne kunne være ambolt, hammer 
og gul-grønne blade, det har sikkert været til Smedeforbundet. Hun fik ikke meget for det, men 
”det er nødvendigt” - ”det er noget, nogen socialistiske foreninger skal bruge” forklarede hun 
sin nevø, når han kom for at blive trøstet efter slagsmål med kommunisterne på Blågårds Plads 
(1933). Familien var, som nævnt, meget konservativ, faderen havde været estrupper, og man 
var stolt af nevøens indsats.
   Minna selv var blevet frisindet i løbet af sin tid på Akademiet, men hun var bekymret over 
det – ”bare man kunne lade være med at tvivle, bare jeg kunne tro som de andre, men det kan 
jeg ikke, der er så mange uløste spørgsmål” sagde hun. Hun gik ikke ind for socialismen, men 
broderede faner for pengenes skyld. Ingen i familien hæftede sig særligt ved det, heller ikke at 
det gjorde hende blind, for det var en nødvendighed, hvis de skulle leve af den sum penge, går-
den havde indbragt. Søstrene arbejdede også, Edith på et pigeinstitut og Ingeborg som bibliote-
kar i Handels- og Kontoristforbundet. Minna sad ikke skamfuld hjemme og broderede, men var 
dybt taknemmelig over, at hun kunne det og havde lært det af moderen22. 
   For eftertiden virker det noget paradoksalt, at det var borgerskabets damer, der broderede de 
røde faner, men det kan begrundes med, at de beherskede denne syteknik.

Aflønning 
Uden regnskaber kan det slås fast, at håndbroderi altid har været lavtlønnet. Det er en meget 
arbejdsintensiv erhvervsgren, og den kan ikke indbringe mindstelønnen på arbejdsmarkedet, 
hvis varen skal afsættes på normal måde med indkalkulering af skat, moms, ATP, feriepenge 
osv. Når så mange alligevel valgte denne beskæftigelse, skyldes det især, at den kunne foregå 
som hjemmearbejde og passes ind mellem andre gøremål. Mange har siddet og syet, naboerne 
kunne dårligt undgå at bemærke det, men man talte ikke om det.
   Selskabet til Haandarbejdets Fremme blev grundlagt i 1928 af en kreds af interesserede, der 
var rundet af adelen og det bedre borgerskab og med anerkendte kunstnere i den bedømmelses-
komité, der sikrede den kunstneriske standard. Formålet var ”at skabe en Fornyelse af det dan-
ske Haandarbejde og derigennem samtidig at skaffe et Bierhverv for de Kvinder, der af Hensyn 
til Hjemmets Arbejde og Pligter ikke vil påtage sig Arbejde uden for Hjemmet”23. Selskabet 
tiltrak mange kvindelige kunsthåndværkere, der betragtede det som et ”adelsmærke”. Men 
den kommercielle side af virksomheden havde ikke deres store interesse, og de blev ofte reelt 
udnyttet i den gode sags tjeneste. Broderitegnere, de skabende kunstnere, hvis kreativitet for-
retningen levede af, spandt i hvert fald ikke guld på den. Christiane Hæk har i 1970 fortalt, at 
hun tidligere fik 1 kr. pr. leveret mønster. Gerda Bengtsson (1900-1995) er den eneste af deres 
tegnere, der kan siges at have haft en rimelig indtægt i kraft af royalties. Hun har til gengæld 
aldrig broderet hverken egne eller andres mønstre24.

22  Opt. Efter Hans Lollesgaard.
23  Haandarbejdets Fremmes Tidsskrift 1934, nr. 1 s. 1.
24  Politiken den  5.2.1990.
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   Selskabet blev i sin tid startet på et ideelt grundlag for at vise, at vi i Danmark har et kunst-
håndværk og en tekstiltradition at bygge på. Derfor lovede Dr. Alexandrine, Selskabets protek-
trice fra 1933, at arbejdet skulle være skattefrit. Det lykkedes at gennemføre, indtil kildeskatten 
blev indført i 1970 og skabte store problemer for ordningen. Dermed blev priserne skruet så 
meget i vejret, at der ikke er nogen afsætning på færdige arbejder, kun meget velbeslåede tu-
rister kan finde på at bestille en håndbroderet dug til 15.000 kr. Kildeskatten kvalte denne mu-
lighed for hjemmearbejde, men indtil 1970 kunne man tale om ”kongeligt protektioneret sort 
arbejde”.
   De store firmaer havde og har værksteder, hvor man udvikler nye modeller, prøver dem af og 
sætter dem i produktion. Arbejdet her er generelt bedre betalt, de ansatte er i dag organiserede 
og får overenskomstmæssig løn, men det har mere karakter af industriel fremstilling.

Sammenfatning
Broderiet havde meget forskellige funktioner i forskellige samfundslag: 
For adelen var det vidnesbyrd om luksus og ubekymret livsstil, at husets frue kunne bruge en 
stor del af sin tid på det. Fint broderi, eventuelt med heraldiske motiver eller andre ejermærker, 
spillede så stor en rolle, at man knyttede et værksted eller en linnedstue til ejendommen.
   Det højere borgerskab og middelklassen brugte det i 1800- og 1900tallet som et middel til at 
knytte an til overklassens idealbillede af kvinden som hengiven, from, ulønnet og beskeden. 
I det borgerlige livsmønster spillede det en vigtig rolle, fordi det kunne tilføre boligkulturen 
æstetik og individuel smag.
   Broderiets associationer til købstadskultur og velstand tiltalte de brede befolkningslag, der 
begyndte at efterligne overklassens håndarbejde. Dette faldt det bedre borgerskab for brystet, 
da de hellere så de mindre velstillede beskæftige sig med noget mere ”nyttebetonet”. Det ”unyt-
tige” arbejde havde en særlig funktion for overklassen som symbol på en socialt velfunderet 
livsstil med en velforsørget hustru, der var hjemmets midtpunkt.
   For de ejendomsløse klasser var broderi en kvindelig færdighed, som omsattes i lavtlønnet 
arbejde for overlevelsens skyld. 
   Den gifte kvinde kunne vælge broderi som supplement til mandens indtægt. Da andre helst 
ikke skulle kende til hendes erhvervsarbejde, var det praktisk at foregive, at det var til eget 
brug. Broderierne kunne nemt afsættes til husmødre, der ønskede at leve op til de borgerlige 
normer, men ikke selv var i stand til at udføre det fine arbejde.
   Maskiner har ikke helt erstattet det gamle håndværk, men de damer, der i dag broderer for de 
store firmaer, har dog også andre interesser end de rent økonomiske. De kan ganske enkelt lide 
arbejdet og ser stort på, at lønnen er symbolsk, da de er forsørget på anden vis. Syarbejdet har 
stadigvæk husflidslignende karakter. Det er denne sammenblanding af fritidsbeskæftigelse og 
erhverv, der siden renæssancen har været fagets dilemma og medvirket til den ringe betaling. 
Samtidig har udøverne været udelukket fra at tage en anerkendt uddannelse, der kunne betinge 
en overenskomstmæssig løn, og resultatet var, at amatørismen bibeholdtes.
   Rozsika Parker, der så dristigt erklærede, at broderiets historie var lig med kvindernes hi-
storie, havde ret i, at broderiet er blevet brugt på forskellig måde til at opbygge et bestemt 
kvindeideal. Det er brugt til at indprente femininitet, men det sætter også kvinder i stand til 
at komme ud af den vedtagne rolle, hvilket var en af hendes teser25, som hermed er bekræftet. 
Spørgsmålet om indtægter af broderi satte nålen i et ømt punkt - den borgerlige kvindes un-
derhold - som hun ikke har udbygget i sin bog, men som placerer sig i forlængelse af hendes 
resultater.
   Broderiet, der forekommer så overflødigt, luksuriøst og lystfyldt, viste sig at være et nødven-
digt element i den borgerlige kultur, både for den kvinde, der ville udsmykke sit hjem efter de 
vedtagne normer, og for hende, der selv ville skaffe sig en indtægt.

25  Parker 1984, forordet. 
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Laura Aller og Nordisk 
Mønster-Tidende  

Laura og Carl Aller1

Det er en velkendt sag at udgive et mode- eller håndarbejdsblad. Hensigten med bladudgivelser 
er umiddelbart at underholde og give ideer til god beskæftigelse i ledige stunder. Udgivelsen 
har også et socialt sigte ved gennem artikler, tegninger, omtaler, mønsterforlæg m.m. at præge 
læseren mentalt og hermed give en eller anden form for dannelse.
   Det var sikkert den gejst, Laura og Carl Aller havde, da de udgav deres første blad Nordisk 
Mønster-Tidende i januar 1874, for derefter allerede i januar 1877 at udgive Illustreret Familie 
Journal. Begge blade eksisterer i dag, dog skiftede Nordisk Mønster-Tidende navn til Femina 
i 1952 og Illustreret Familie Journal hedder nu blot Familie Journalen. Disse bladudgivelser 
er stadig i familiens hænder, nu femte genration i Aller Media A/S, der har til huse på 
Havneholmen i København, tidligere i Valby. Aller Media udgiver i dag 22 andre blade og har 
datterselskaber i både Norge, Sverige og Finland.
   Carl Aller (1845-1926) havde helt fra sin pure ungdom en drøm om at blive bladudgiver. 
Han blev litograf og syslede med tanken om at gøre trykningen lettere. Ved hjælp af kemien 
opfandt han i 1869 en metode til at overføre fotografiet til stentryk. Dette gjorde ham i stand 
til at arbejde hurtigere. Det første firma startede han sammen med en kompagnon, men de gik 
hurtigt fallit. Det var først, efter at han fandt sin Laura, født Bjerring2, hans ungdomsdrøm gik 
i opfyldelse. De blev gift i oktober 1871 og boede først på Dosseringen 26 B, 3 sal. Her fødtes 
deres første søn Axel.
   Laura Aller (1849-1917) voksede op i København, hvor hendes far havde en veletableret 
urtekræmmerhandel. De boede i Borgergade 141, hvor de havde tjenestefolk og lærlinge. 
Laura var nummer fire ud af fem søskende. Hendes far døde tidligt, da hun kun var fem år 
gammel, og familien måtte flytte. Laura blev konfirmeret 29 marts 1863 i Trinitatis kirke, på 
det tidspunkt er hjemmeadressen Jagtvej 51. Det skal bemærkes, at Lauras forlover ved hendes 
bryllup med Carl Aller, var urtekræmmer Michal Laurits Holm, der boede på Jagtvej 83.
   Før giftermålet med Carl boede Laura sammen med sin mor og 
søster i Søgade nr. 18 B, hvor der kun boede kvinder, deriblandt en 
urtekræmmerenke Fru Holm. Gadens navn blev i 1873 ændret til 
Læssøesgade. Huset havde også nr.18 A, hvor der boede enkemænd og 
et par andre familier, og alle havde tilknytning til urtekræmmerfaget. 
I sin skoletid modtog Laura hjemmeundervisning i tysk, engelsk og 
fransk, fordi hun kedede sig i skolen. Hun blev især dygtig til tysk, der 
var et helt nødvendigt sprog at kunne tale og skrive inden for handel og 
håndværk. Urtekræmmerlauget oplyser ligefrem, at det var en absolut 
nødvendighed for at være en veluddannet urtekræmmer3. Naturligvis 
kunne Lauras forældre tale og skrive tysk.
   Ved at have kvinder som naboer har Laura sandsynligvis fået et større 
kendskab til håndarbejder, end hun havde fra skolen. I omgangskredsen 
havde hun en række veninder, med hvem hun udvekslede mønstre og 
broderiteknisk viden. De støttede Laura med at komme i gang med 
arbejdet med Nordisk Mønster-Tidende og er sandsynligvis blandt de 
personer, kun angivet ved signatur, der i de første åringer giver svar på 
Læserindernes mange spørgsmål.

1  Kilde:  Aller MediaA/S: Gennemgang af  de første årgange af  Nordisk Mønster -Tidende og Familie Jornalen 
samt regnskaber  fra de første årgange 1874 - 1917.
2  Familieoplysninger. Folketællinger, kirkebøger, Københavns mandtallets lister.
3  Urtekræmmerlauget. Københavns Stadsarkiv.

Af tekstilekspert Esther Grølsted, Nationalmuseet

Fig. 1: Laura Al-
ler som ung, ca. 

1875. Foto Aller Me-
dia A/S.
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Gang i bladudgivelse
Carl Aller lejede i begyndelsen lokaler til det nye trykkeri på loftet i Holmens Kanal nr 7. 
Ægteparret Aller pantsatte størstedelen af deres indbo4 og fik et lån på 505 rigsdaler tre mark 
og otte skilling, og pengene blev investeret i trykkeriet. Pladsen blev hurtig for trang, ifølge 
Københavns mandtallets lister er familien allerede i november 1873 flyttet til Blaagaardsgade 
32 på Nørrebro med virksomhed og privatbolig.
   Først i lejede lokaler. En staldbygning blev indrettet til trykkeri og kontor, mens familien 
boede i en stuelejlighed, hvor det ses, at Lauras to år yngre søster Camilla Sophie Bjerring 
er en del af familien foruden en tjenestepige. I løbet af få år blev de i stand til at købe 
ejendommen Blaagaardsgade 32, som på den tid lå uden for bymidten, og derfor lejedes et 
salgskontor i Pilestræde. Senere lejedes der salgssteder på flere andre adresser.
   Laura var en velbegavet og arbejdsom kvinde, der passede fint til Carl Allers bladudgiver 
drømme. Hun evnede lige præcis at finde frem til, hvad et af datidens modeblade skulle 
indeholde. Hun forstod at knytte personer til sig, der kunne bistå med og opfange de ting, der 
interesserede kvinder. I det første opråb5 til at tegne abonnement på Nordisk Mønster-Tidende i 
1874 stod simpelthen Journal for Dame-Haandarbejde. Tilbuddet var modeller og mønstre til 
strik, hækling, filering, kniplinger både syede og kniplede, frivoliteter (orkis), hvidt og kulørt 
broderi, knyttearbejder, applikationer samt tylsbroderi. Alt sammen ville blive omhyggeligt 
forklaret og kunne bruges til luksusgenstande som pengepunge, tasker, nålepuder og meget 
mere. Kort sagt, masser af ting til pynt og gaveideer.
   Laura brugte udenlandske mode- og håndarbejdsblade som forlæg. Ifølge familiearkivet 
var det navnlig Der Bazar fra Tyskland. Det var der ingen problemer i, eftersom det var helt 
almindeligt og heller ikke ulovligt at kopiere udenlandske artikler og illustrationer for at 
oversætte til dansk. Det blev først ændret ved Bernerkonventionen i 1886, og for Danmarks 
vedkommende først fra 1903.

Allerede fra slutningen af 1700-tallet begyndte der at udkomme europæiske damemodeblade. 
Efter 1850 kom der flere og flere. F.eks. Berliner Muster und Modenzeitung fra 1850, Die 
Modenwelt fra1865, der ret hurtigt udkom på andre sprog under forskellige navne. Således i 
Danmark fra 1866 under navnet Dagmar, Skandinavisk Modeblad for Toilette og kvindelige 
Haandarbejder, forhandlet af Carl Otto’s Eftf. i København. Det ældst kendte modeblad i 
Danmark var Dame-Tidende for Huusvæsen, der udkom fra 1852 med undertitlen Qvindelige 

4  Mogens E. Pedersen. 125 år Jubilæumsbog Carl Allers Etablissement 1873-1998, side 9 (ISBN 87-986839-1-8)
5  Kjeld Damgaard. Danmarks ældste ugeblad, Nordisk Mønster Tidende 140 år, løbeseddel, side 3 (ISBN 978-
87-995980-1-4

Fig. 2: Forside til et af de tidlige damemodeblade. Privateje. Foto Mogens Bach.
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Arbeider og Moder med Mønstre og Kobbere 
(kobberstik). Bladet udkom to gange om 
måneden og viste en blanding af mode og 
mønstre navnlig til beklædning, men også til 
hjemmets brugs- og pynteting. Både tyske 
og danske modeblade indeholdt desuden små 
opbyggelige historier, noveller og en side med 
gode husråd.
   I Nordisk Mønster-Tidende satsede Laura og 
Carl Aller udelukkende på broderimønstre og 
-modeller foruden en brevkasse. Ret hurtigt 
kom der dragtmodeller både til kvinder og 
børn med snitmønstre, der ofte blev gengivet i 
et Tillæg eller kunne købes hos Aller gennem 
postordre. Det mere underholdende indhold 
som noveller, omtale af begivenheder og 
personer, husflidsarbejder, gode husråd og 
madopskrifter m.m. bragte de fra 1877 i 
Illustreret Familie Journal.
   Nordisk Mønster-Tidende blev hurtigt 
en succes, hvilket måske også skyldtes 
distributionsmåden. Journalen solgtes 
primært gennem abonnement, og hertil 
hjalp det moderne postvæsen, der sattes i et 
landsdækkende og i et internationalt system 
med fremkomsten af frimærker fra 1875. 
   Selvom piger den gang havde en del 
håndarbejdstimer i skolen, var der alligevel 
flere ivrige abonnenter af Nordisk Mønster-
Tidende, som via brevkassen – kaldt 
Korrespondance – bad om syteknisk hjælp, 
om specielle mønstre eller netop deres 
signatur tegnet lige til at brodere i et elegant monogram. Spørgsmålene kan ikke undre, da 
der var status i at kunne så mange syteknikker som muligt og at brodere sit monogram på 
dækketøjslinned og lommetørklæder.
   Derfor begyndte Laura Aller allerede i maj 1874 at udgive Lærebog for Qvindeligt 
Haandarbejde6, der kom til at bestå af 11 hefter i løbet af nogle år, som Abonnentinderne 
kunne købe for 16 øre pr. hefte. Disse anbefaledes som en passende present til ældre damer.
   I blad nr. 23 fra 1875 orienteres om en ny bogudgivelse Dukke-Mode-Journalen med 
anvisning om tilskæring og syning af dukkeudstyr. Her var prisen 3 mark, til sammenligning 
1 krone i det nye møntsystem fra 1875. Nordisk Mønster-Tidende interesserede sig for 
mange sider af den kvindelige tilværelse. Fra 1878 kom f.eks. en ny forside med forslag til 
håropsætning, hvor moden bød på smukke variationer af kvindernes lange hårfrisure.

Nordisk Mønster Tidende omkring 1900
Hen imod 1900 bringes som et nyt element i bladet ny mode i klædedragten, som følges 
op i de næste blade. Og i 1902 kom det første forsøg med farvelagt billede på forsiden. 
Allerede året efter udkom Nordisk Mønster-Tidende med kolorerede Mode-Illustrationer i 
akvarelfarver. Efterhånden kunne virksomheden ikke længere rummes i Blaagaardsgade 32, og 
i 1907 flyttedes hele produktionen til nye bygninger på Valbygårds marker, tæt ved Carlsberg 
bryggerierne.  
   Ved indgangen til 1913 skiftedes bladets typografi fra brugen af gotiske bogstaver til brug 
af latinske. Fra så tidligt som i 1902 kom sideløbende en snitmønster afdeling, i form af gule 
tillægsblade, hvor brugerne selv skulle forstørre snitmønstret. Det nye i 1913 var et færdigt 
klippet mønster i silkepapir endda i tre størrelser.

I 1914 medfulgte de såkaldte Tillæg en slags hæfter, hvor emnerne rummer forskellige 
håndarbejder, som Monogrammer, Hardangersyninger, Relief maling, Kunststopning, 
Gimpearbejder, Kraver og Lommegarniture, Stukne Vat og Dun Tæpper, Kniplebog, 

6  Håndbiblioteket under tekstile lærebøger, Nationalmuseets Nyere Tid.

Fig. 3: Forside til Nordisk Mønster-Tidende, 17. 
December 1905. Typografien var uændret fra 

begyndelsen i 1874 til 1913. Privateje. Foto Mo-
gens Bach.



20

Skræddersyning m.m. Efter Lauras død i 1917 
forsatte disse Tillægs hefter med at udkomme 
gennem 1920’erne, 1930’erne til 1940’erne. 
På den redaktionelle side efter Lauras død i 
1917, blev det Carl og Lauras søn Valdemar, 
som overtog redaktionen af Nordisk Mønster-
Tidende og Familie Journalen.

Kontakter
Det ser ikke ud til, at Laura Aller havde større 
kontakt til de øvrige broderiforretninger 
i København, ej heller til eliten for 
undervisning og kulturdannelsen f. eks. Emma 
Gad (1852-1921), skønt Laura Aller og Emma 
Gad levede på samme tid. Lauras liv bestod 
i at tilføre skrivestof til Carls trykkeri, der 
voksede fra år til år. Foruden al arbejdet i 
deres fælles virksomhed var Laura et familie 
menneske. De fik fire børn. Valdemar blev 
født i Blaagaardsgade 32, i februar 1875. Der 
var altid tjenestepiger ansat hos familien.
I folketællingen 1880 bor familien stadig i en 
af lejlighederne Blaagaardsgade 32, foruden 
andre lejere, på kvisten bor en enlig frøken 
Henriette Caroline Anne Christine Madsen, 
der lever af sit håndarbejde, mon ikke Laura 
havde noget kontakt til hende?
   I 1884 købte Carl Aller Sophienholm 
ved Bagsværd sø i Lyngby kommune til 
helårsbolig. Her blev døtrene født, Rigmor 
i 1886 og Ragna i 1889. Stedet ejes af de 
næste genrationer frem til 1967, hvor Lyngby 
kommune overtog Sophienholm som kunst og 
kulturbygning7.
   Laura havde en naturlig følelse for, at 
deres medarbejdere skulle have det godt. 
Det gjaldt både arbejderne i trykkeriet og den øvrige personalegruppe. Abonnentinderne blev 
serviceret fra blad til blad, ideer og ønsker blev efterkommet. Nye medarbejdere som tegnere 
og forfattere tilknyttedes etablissementet hen ad vejen. Indholdet i bladene blev år for år 
tilpasset den tid, de udkom i. Det Allerske Etablissement trykkede mange andre opgaver i deres 
produktion. Men det var Nordisk Mønster-Tidende og Familie Journalen, der var de bærende 
produktioner i virksomheden.

 
Hvem brugte Nordisk Mønster Tidende?
Der var rigtig mange brugere fra alle sociale lag i samfundet, som havde nytte og glæde 
af Nordisk Mønster-Tidende. Helt tilfældigt er Ane Dinesen’s indbundne hefter i bogform 
Lærebog for Qvindeligt Haandarbejde, udgivet af Allers Etablissement, kommet ind på en 
hylde i Nationalmuseets håndbibliotek. På bogens første blad står med håndskrift, Ane Dinesen 
født i 1860 i Hjulby ved Nyborg, og i folkeregistret står, at hendes forældre havde et mindre 
landbrug, hun blev i 1874 ejer af denne bog, måske en konfirmationsgave? Den arvedes videre 
til døtrene. Bogen ser brugt ud, og tidspunktet, den er kommet til museets bibliotek, er ikke 
kendt.
   Nordisk Mønster-Tidende nåede også det bedre borgerskab, hvilket ses i silkegrosserer 
Rudolf Christensens klunkehjem fra 18908 i Frederiksholm Kanal nr. 18, som i dag kan gæstes 
via Nationalmuseet. Fru Elina har benyttet Nordisk Mønster-Tidende fra dens spæde start, og 
novellerne fra Familie Journalen er omhyggeligt taget ud af bladene og bundtet sammen. De 
ligger stadig i lejligheden.

7   Lyngby Lokalhistoriske årbog 2001, Sophienholm som kulturbygning side 135.
8 . Tove Clemmensen, Nationalmuseets Klunkehjem, Hvad er klunkestil, side 12. ( ISBN 87-983649-0-1)

Fig. 4: Laura Aller som 46-årig.  
Foto Aller Media A/S..
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   Det er de fine hvide filerings broderier9, 
der dominerer klunkelejligheden, skønt 
andre broderier også kan beundres, men 
ikke udklipshedebo, der ellers var ganske 
udbredt i mange hjem i tiden før og lige efter 
1900. Fru Elina Christensen fik diplom10 
på Den Nordiske Industri-Landbrugs og 
Kunstudstilling 1888 i København for hendes 
hvide og andre broderier, hvilke slags hvide 
broderier står der ikke noget om.
   Nordisk Mønster-Tidende og andre 
håndarbejdsblade indeholdt mange mønstre 
til filering med gode arbejdstegninger og 
mønstre. Filering var hypermoderne omkring 
1870-80’erne. Det er en teknik, hvor der 
knyttes et net af merceriseret bomuld i 
en god kvalitet. Nettet spændes ud i en 
ramme, hvori et broderi udstoppes enten i 
rene lærredsstoppede eller i løse guipure11 
mønstre. De mest yndede motiver er putti12 
i leg med blomster og blade samt fabeldyr, 
men også romantiske scenerier er anvendt, 
hvilket ses på undergardinet i spisestuen. 
På antimakassaren13 i herreværelset ses et 
fileret motiv fra Bayeuxtapetet, neden under 
sidder en smal knipling, der afsluttes med en 
fileret blonde. Forlæg til dette broderi er fra 

9    Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 .Fileringer side 195 ( ISBN 87-7468-426-4) (ISBN 0084-9308)
10  Diplomet er udstillet i rum 5 i Nationalmuseets Klunkehjem.
11  Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 .Fileringer side 198 ( ISBN 87-7468-426-4) (ISBN 0084-9308)
12  Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 .Fileringer side 199 og 200 ( ISBN 87-7468-426-4) (ISBN 0084-9308
13  Nationalmuseets Arbejdsmark 1997 .Fileringer side 194 ( ISBN 87-7468-426-4) (ISBN 0084-9308

Fig. 5: Nationalmuseets Klunkehjem. Sofa i herreværelset, hvor antimarkassaen er fileret af fru Elina 
Christensen efter model fra Bayeux tapetet. Foto Kirsten Rykind-Eriksen.

Fig. 6: Side fra Nordisk Mønster-Tidende, 1875 
nr. 5. Til højre mønster til en fileret bladbort, 

til venstre mønstre til point lace borter, syet i tyl. 
Foto Kirsten Ryind-Eriksen.
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en mønsterbog C-B. (Cartier-Bresson), som 
ligger i lejligheden.
   Ved siden af eller måske snarere senere 
købte Fru Elina Christensen mønstre og 
hæfter direkte fra udenlandske firmaer som 
garnfirmaet Cartier-Bresson i Paris. De kunne 
også købes i Danmark. I lejligheden ligger 
der et blad, VI, Le Filet Ancien. Au Point de 
Rereprise, 180 Modéles artistiques inédits, 
1929. I dette hæfte er gengivet næsten alle 
de motiver, som findes på fileringerne i 
lejligheden. Således står det klart, at filerings 
arbejde har været porpulære i rigtig lang tid.
   På broderi området kunne Damerne, de 
to søstre Frk. Gerda og Frk. Ellen, døtre 
af fru Elina Christensen, skabe de smukke 
og forskelligartede teknikker efter de mest 
populære mønstre, der udkom i slutningen 
af 1800 årene og begyndelsen af 1900. Men 
hedebobroderier, ses ikke i lejligheden, 
hvilket kan undre, idet arkitekt Martin 
Nyrup (1849-1921) netop i 1905 anvendte 
Hedeboegnens14 hvidsøms broderier som 
forlæg til sine stuklofter i Københavns nye 
rådhus. Dette er tegn på, at hedebosyninger 
var yderst populære. Men ikke hos familien 
Christensen. De blev også brugt som forlæg til 
tapet i den kongelige wagon S1 fra 1900, som 
i dag står på Jernbanemuseet i Odense.

Udklipshedebosyninger er en folkekunst, der 
opstod på Hedeboegnen omkring 1850-60. 
De udføres på hvidt lærred og broderes med 
hvidt garn. Mønstret er tegnet på stoffet, og 
der klippes huller i stoffet, som udfyldes med 
kniplingssyning. Denne syning blev kendt 
ud over det ganske land, både i byerne og 
hos landboerne. Det blev lettere at skaffe 
sig mønstre og ideer gennem ugeblade som 
Nordisk Mønster-Tidende og f.eks. hos Julie 
Pedersen, født Wagner, der leverede stof og 
tegninger til sit modeblad Dame-Tidende, der 
udkom første gang oktober 1872. Julie gjorde 
flere studierejser til Tyskland, hvor hun vandt 
anerkendelse for sine Hedebo-tegninger, der 
stort set kun dækker udklips-Hedebo. Laura 
Aller har også benyttet disse forlæg i Nordisk 
Mønster-Tidende, det var endnu ikke forbudt 
at kopiere andres tegninger og artikler.
   I begyndelsen af 1900 udgav forlaget Otto 
Beyer, Leipzig, broderihefter, blandt dem et 
hefte med udklipshedebo, Hedebo-Stickerien. 
Uden tvivl har disse blade og hefter animeret 
kvinder omkring 1900 til at brodere efter 
deres forlæg, eftersom der blev broderet 
mængder af kraver, manchetter, lyseduge, 
lampeskærme og meget mere i udklipshedebo 
i mange hjem landet over.

14 . Egnen mellem København, Køge og Roskilde. Grænsen Værebroå i nord og Lellingeå mod syd.

Fig. 7: Nationalmuseets Klunkehjem, salonen. 
Pude i en Damestol, hvor motivet, to spejl-

vendte griffe, er fileret af fru Elina Christensen 
efter model i et mønsterblad. Foto Kirsten Ryind-
Eriksen.

Fig. 8: Udsnit af et stolpeklæde i hørlærred, 
broderet i udklipshedebo med navnetræk 

MTAD og årstallet 1861. Give-Egnens Museum. 
Foto Kirsten Rykind-Eriksen.
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   Foruden disse danske syninger 
havde Nordisk Mønster-Tidende 
også andre hvide syninger, som 
f.eks., venetiansk, engelsk og 
fransk broderi, som også kan ses i 
klunkehjemmet. I  Encyklopædie 
der Weiblichen Handarbeiten 
von Thèrèse de Dillmont, udgivet 
af DMC (Dollfus- Mieg & Cie, 
Mulhouse, Frankrig) i  1884-86, 
ses mønstre og teknikbeskrivelser 
der går igen i flere bøger og blade.

Konklusion 
Nordisk Mønster-Tidende og 
Familie Journalen, havde omkring 
1900 nogle sider med håndarbejder, der blev umådelig populære i store dele af den almene 
befolkning spredt ud over hele Danmark, Norge og Sverige. Laura Aller fik i den grad sat sig 
et eftermæle. Laura og Carl tilhørte handels- og industriborgerskabet. De ønskede ligesom den 
humanistiske kulturelite med arkitekter, kunstnere, Emma Gad, Elna Mygdal (1868-1940) og 
mange andre personligheder at udvide horisont og dannelse hos det almene folk. Det skulle 
ske ved at give folket en forståelse for historien og for at bruge den i formningen af nutidens 
samfund.
   Men Aller var en privat virksomhed med de udfordringer og problemer det gav. Firmaet 
skulle have et vist økonomisk overskud for at klare konkurrencen med de andre. Derfor var 
Nordisk Mønster-Tidende nødsaget til at anvende de mønstre og sybeskrivelser, som det 
store udsnit af datidens kvinder gerne ville bruge. Modsat ”eliten” arkitekter, kunstnere, m.fl. 
der udelukkende fokuserede på det kunstneriske og elitens egen smag. Det er et interessant 
perspektiv, som der arbejdes videre med at belyse.
   Man kan spørge sig, om det kunne dreje sig om syningsarten udklipshedebo, der fik Emma 
Gad og Elna Mygdal samt højskolelærere i håndarbejde til at foragte dette håndarbejde som et 
forfald inden for Hedebosyningerne.
   I Berlingske Søndag, side 17 fra den 21. juli 1935, skriver en dame ved navn Astrid om en 
opblomstring af Hedebosyninger og at Hedebosyningen har gennemgået mange Stadier fra 
Dragværk 1800-1815 over flere forskellige Udformninger til Baldyring og Udklips-Hedebo. 
Denne sidste henhører under forfaldsperioden 1850-70, hvor man klipper tøjet ud efter tegning 
uden at respektere lærredets tråde. Derved kommer en løshed i grundenes konstruktion, selve 
mønstret bliver usammenhængende og gør et uroligt og forvirret indtryk.
   I vore dage har vi ikke helt den samme negative forståelse for Udklips-Hedebosyning. 
Tværtimod, det viser Greve Museum, dels gennem deres skiftende Hedebo udstillinger og 
tilhørende bøgerne, hvor Udklips-Hedebo bestemt ikke ligger i den dårligste ende.
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Lilli Zickerman  
 

– hemslöjdens förgrundsgestalt

Af Birgitta Nygren f.d. länshemslöjdskonsulent på Gotland

Hemslöjden i Sverige är en rörelse, som har 
varit aktiv i mer än 100 år, och som engagerat 
många människor. Både organisatörer, 
bevarare av kulturarvet, brukare av föremålen 
och inte minst skapare av slöjden. Många är 
intresserade av verksamheten och vill vara 
med att påverka dess utveckling.
   Lilli Zickerman är dock avgjort den person, 
som betytt mest för rörelsens ideologi och 
utveckling och fortfarande har hennes arbete 
stor betydelse för textilkonstens utveckling. 
Det var hon, som la grundstenarna och 
stakade ut vägen för hemslöjdens verksamhet.

Vem var hon då?
Lilli Zickerman föddes i Skövde den 29 maj 
1858. Hon var äldst av fyra syskon, tre yngre 
bröder, Tage, konstnär och arkitekt, Sven, 
kapten och Carl-Gustav, ingenjör, ingick så 
småningom i familjen. Tage, som var äldst av 
bröderna, fick avbryta sina konstnärstudier 
i Paris för att komma hem och försörja 
familjen, då faderns apotekarrörelse gick 
omkull. Alla tre bröderna kom senare på olika 
sätt att ta del i Lillis hemslöjdsarbete. Fig. 1.

Under 1880-talet utbildade Lilli sig i broderi 
och vävning på Handarbetets vänner i 
Stockholm. År 1887 öppnade hon en broderiaffär i Skövde, en verksamhet hon drev i tio år. 
Där visade och sålde hon broderier med mönster som hon formgivit själv utifrån äldre förlagor. 
Med sina broderier deltog hon på utställningar, och de väckte uppmärksamhet; ”I all synnerhet 
är fröken Lilli Zickermans utställning vacker och talrik” skriver Vestgöta Korrespondenten 
Sköfde Tidning i ett referat från Skaraborgs läns hemslöjdsutställning i  februari 18971. På 
utställningen fungerade Lilli som prisdomare, något som visar på hennes kunskap inom 
området.
   Året innan hade hon erhållit ett statligt stipendium som gjorde att hon kunde resa till London 
för att studera textilier på South Kensingtonmuseet, numera Victoria and Albert Museum.
   Det blir fler utställningar och på Stockholmsutställningen, den stora konst- och 
industriutställningen 1897, tilldelas hon en silvermedalj för sina broderier. Det är här, 
på utställningen, hon ser och noterar att den äldre folkliga slöjden är vackrare och mer 
ändamålsenlig än den nytillverkade. Hon menar att det beror på att tillverkarna av de nya 
föremålen inte förstår vad köparen vill ha, samt att inspirationen kommer från industrins 
former. Fig 2.
   Det är nu Lilli Zickerman bestämmer sig för att starta en förening, vars uppgift är att rädda 
den svenska allmogeslöjden. Hon är 39 år, har förkovrat sig inom textil, har studerat textilier 
både inom och utom landet och har lång erfarenhet av att driva en butiksrörelse.

1  Meister: 2012, s. 102.

Fig. 1: Lilli Zickerman i fyrtioårsåldern. 
Foto från Wittsjö hembygdsförening..
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Grunden till starten
En flytt till Stockholm skedde 1898 
och så började arbetet med att skaffa 
namnunderskrifter till hennes upprop för att 
bilda en hemslöjdsförening. Hon lyckades 
få 116 namnunderskrifter, sextio kom från 
män, som alla tillhörde samhällets övre skikt, 
medan de resterande 56 underskrifterna var 
kvinnors från olika samhällsklasser. En del 
av kvinnorna var gifta med de män som 
skrivit på, men flera var yrkeskvinnor, både 
konstnärer, författare och fotografer, men även 
en bandväverska insåg uppropets betydelse.

Genom att bilda en förening för svensk 
hemslöjd ville de, som stod bakom 
organisationen, rädda den svenska 
allmogens hemslöjdade föremål, särskilt 
textilier, åt eftervärlden, men även rädda 
landsbygdsbefolkningen från moraliskt förfall 
genom att få dem att slöjda om vintrarna, då 
de inte tycktes vara fullt sysselsatta. På så vis, 
genom att ge dem extra inkomster som skulle 
förbättra deras levnadsstandard, ville man ge 
folk hjälp till självhjälp. 

Början
En interimsstyrelse bildades bestående av nio personer, varav tre var kvinnor, och här var 
Lilli självskriven. Det beslutades att föreningens mål skulle vara ”att främja svensk hemslöjd, 
företrädesvis den konstnärliga”2.
   Man skulle öppna en försäljningslokal, där hemslöjd av bra kvalité kunde säljas. Vidare 
skulle man tillhandahålla mönster till slöjdarna, och förmedla både mönster och handarbeten 
till kunder. Dessutom skulle man hjälpa Hushållningssällskapen att arrangera utställningar med 
slöjd. Till föreståndare för butiken valdes, med knapp marginal, Lilli Zickerman.
   Att hitta en ordförande till föreningen var väldigt svårt, många tillfrågades, men alla avböjde. 
Tack vare Lillis envishet och idérikedom slutade det med, att prins Eugen, son till kung Oskar 
II, åtog sig uppdraget. 
   Den 7 oktober 1899 grundades så föreningen, som fick namnet Föreningen för Svensk 
Hemslöjd3. Redan år 1901 erhåller föreningen ett statsanslag för sin ideella verksamhet – 
föreningen var accepterad!

Butiken
I december 1899 öppnade butiken i Stockholm och försäljningen kunde starta lagom till 
julhandeln. Alla varor var jurybedömda och godkända. Försäljningen var god, och slöjdarna 
fick snabbt betalt för sina alster. Det bidrog till en positiv anda och en vilja att leverera mera 
slöjd till butiken.
   Året därpå gav sig Lilli Zickerman ut på en resa för att hitta slöjdare och för att inventera 
textilier. Hon besökte Dalarna, Hälsingland, Ångermanland, Jämtland, Bohuslän, Värmland, 
Västergötland och Skåne.
   I Dalarna köptes en pinnstol för att brukas i butiken. Den blev såld till prins Carl, och 
genast inser Lilli att även möbelslöjd kan säljas, och man börjar utbilda snickare. I november 
arrangeras den första utställningen, och därefter visas varje år utställningar med möblerade rum 
både vår och höst. De väcker stor uppmärksamhet från både press och allmähet.  

Socialt engagemang 
En omfattande hjälpverksamhet utvecklades i samband med den missväxt, som slog till i 
Norrland år 1902. Lilli Zickerman reste dit, på uppdrag av Föreningen för Svensk Hemslöjd, 
och gjorde stora inköp av färdigproducerad slöjd. Det var inte alltid slöjd, som skulle vara lätt 

2  Meister: 2012, s. 104
3  Meister: 2012, s. 106

Fig. 2: Kudde broderad med ensidig platt-
söm år 1758. 

Ett exempel på den slöjd som väckte Lillis 
hemslöjdsintresse.
Kudden tillhör Länsmuseet på Gotland. 
Foto: Birgitta Nygren
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att få avsättning för i Stockholm, utan inköp 
gjordes även för att vinna folket för framtiden. 
Hon fick löfte om fortsatta leveranser, men 
insåg samtidigt att produkternas formgivning 
behövde förnyas.
   I sin rapport från resan utvecklar hon sina 
tankar och idéer. Hon hade en idé om, att 
barnen redan i skolan skulle lära sig slöjda 
genom, att lärarna undervisade i, för trakten, 
lämpliga slöjdtekniker. När eleverna sedan 
slutade skolan skulle de kunna leverera 
fullgod slöjd till Svensk Hemslöjd. 
   Och hur skulle allt kunna säljas på en ort? 
Lösningen var för Lilli att flera slöjdmagasin 
skulle öppnas, helst ett eller flera i varje län. 
Dessa skulle ha en stark koppling till Svensk 
Hemslöjd, som i sin tur bidrog med arkitekter 
och mönsterritare, som anpassade slöjden 
vad gällde färg och form till tidens mode men 
även kvalitetskrav. 
   Hon funderade på en provvävningsanstalt, 
där man kunde beräkna material och arbetstid 
för att sätta ett bestämt pris på arbetet, lika i 
hela landet. Man skulle tillhandahålla material 
och specialredskap, när så behövdes, vilket 
också skulle gagna prissättningen. Ett färgeri 
såg hon som nödvändigt – ett färgeri som 
kunde garantera bra färgningar, som höll.
   En del slöjdgrenar behövde understödjas för 
att fortleva och flera behövde ny formgivning 
av konstnärer för att bli attraktiva. Redan 
nu, år 1902, har hon den vision klar, som är 
grunden till den svenska hemslöjdsrörelsen, och som blev gällande långt fram i tiden.

Det går framåt
Under de följande åren grundas slöjdföreningar och slöjdmagasin runt om i landet. I Vadstena 
inrättas en knyppelskola för att rädda knypplingskonsten. I Stockholm vävs vävprover upp på 
den provvävningsanstalt, som startas, de deponeras runt om i landet till inspiration för de som 
vill utveckla sin vävskicklighet. Kurser i vävning, snickeri och knyppling hålls. En garnbutik 
öppnas i Stockholm och ger tillgång på bra infärgat garn. Föreningen deltar i flera stora 
utställningar och omsättningen har, till 10-årsjubileet, ökat från 35 000 till omkring 250 000 
kronor.
   På denna tioårsperiod har de flesta av Lillis visioner blivit verklighet, en otrolig bedrift. ”Att 
älska arbete, det är att vara lycklig” sa Lilli Zickerman4.

Utbildning och kursverksamhet 
Nu börjar en ny tid i Lilli Zickermans liv. Hon köper år 1905 hus i Vittsjö, i norra Skåne, och 
bosätter sig där periodvis, tillsamman med sin mor. Hit flyttar även alla hennes tre bröder. 
   Hon arrangerar vävkurser, där hon är lärare. Snart startar både en vävskola och 
en snickarskola. Duktiga konsthantverkare anställs som lärare, bland annat de både 
textilkonstnärerna Märta Måås- Fjetterström och Märtha Gahn, och brodern Tage Zickerman 
ritar möbelmodeller att snickra efter.  
   Lilli säger upp sig från arbetet som föreståndare för den riksomfattande verksamheten inom 
Föreningen för Svensk Hemslöjd och flyttar för gott till Vittsjö 1914. Här kommer hon att bo 
och verka fram till 1946, då hon flyttar tillbaka till födelsestaden Skövde.

Inventeringar
Till en utställning av allmogetextil i Skåne år 1910 samlar Lilli in hela 2 500 föremål.  Det var 
början på nästa stora arbete, hon satte igång. På Lillis uppmaning beslutade Föreningen Svensk 
Hemslöjd att dokumentera folklig textil producerad i hela Sverige. Lilli genomförde arbetet 

4  Kindblom: 1991, s.39

Fig. 3: Lilli Zickerman vid arbetsbordet på 
Sommarsgården, Vittsjö. Stolen är ritad av 

Tage Zickerman.
Foto från Wittsjö embygdsmuseum



27

Fig. 4: Glasplåt av kudde idag tillhörande 
Gotlands länsmuseums samlingar. Fo-

tograferad på uppdrag av Lilli Zickerman. 
Glasplåten finns idag i Gotlands läns Hem-
slöjdsföreningssamlingar.
Foto: Birgitta Nygren

Fig. 6: Kolorerad papperskopia av bilden 
ovan.

Bilden finns i Gotlands läns 
Hemslöjdsförenings samlingar.
Foto: Birgitta Nygren

Fig. 5: Framkallad bild i svart/vitt på pap-
per av kudden tv.

Bilden finns i Gotlands läns 
Hemslöjdsförenings samlingar.
Foto: Birgitta Nygren

Fig. 7: Kudden som Lilli Zickerman lät foto-
grafera.

I inventarieförteckningen står bland annat att 
det är en dyna av gobelin och vidare ”enligt 
sägen klosterarbete som funnits på Visborgs 
slott.”
Idag förvaras kudden på Magasin Visborg, 
där Gotlands länsmuseums samlingar finns.
Foto: Birgitta Nygren
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som tog dryga 22 år. Hon reste själv runt i landet och samlade in materialet, eller arrangerade 
utställningar där de bästa slöjdarna fick pris. Till sin hjälp hade hon också brodern Carl-Gustav 
Zickerman, som transporterade textilierna med sin bil. Fig 3.
   Inventeringsmaterialet fotograferades och dokumenterades med uppgifter om ägarens namn 
och adress, härkomst, beteckning, teknik, storlek, vävskedens grovlek samt material. Så 
ordnades allt efter ort och teknik. Fototekniken som stod till buds var glasplåtar vilka gav ett 
negativ i svart/vitt.  Fig 4. Dessa framkallades och gav en pappersbild i svart/vitt. Fig 5. För att 
få en uppfattning om textiliernas färgrikedom kolorerades bilderna. Ett omfattande arbete som 
utfördes av brodern Sven Zickerman. Resultatet blev många gånger ett riktigt konstverk.56. Fig 
6. Fig.7 
   När inventeringsarbetet var genomfört kunde Lilli Zickerman lämna 24 231 negativ och 22 
717 papperskopior till Nordiska museet, där de deponerades under namnet ”Föreningen för 
Svensk Hemslöjds samlingsverk över svensk allmogetextil”. Ett värdefullt kulturarv var räddat 
åt framtiden. 
   Senare görs en studiesamling med ca 13 000 dubbletter som deponeras 1945 på nuvarande 
Konstfack. Den används i undervisningen som inspiration och för att informera om det textila 
arvet7. 

Bokutgivning
Inventeringen av de folkliga textilierna önskade Lilli skulle ligga till grund för ett bokverk om 
svensk allmogetextil. Förutsättningarna fanns, hon hade sett och undersökt mer textil än någon 
annan och samlat mycket kunskap. Fotografering av föremål var gjord. 
   Det första bandet publicerades 1937, Sveriges folkliga textilkonst, del 1, Rölakan. Det 
mottogs väl och fick lovande recensioner samt en önskan om en snar fortsättning. Tyvärr tröt 
krafterna för Lilli, som året därpå fyllde åttio år. Ambitionen att fortsätta arbetet med bokverket 
fanns, men inte orken.
   Lilli kvarstod, på uppmaning av prins Eugen, som styrelseledamot i Föreningen Svensk 
Hemslöjd, men drygt en månad före föreningens 50-årsjubileum 1949 gick Lilli Zickerman 
bort, 91 år gammal8. 

Arvet efter Lilli 
Nya personer övertog Lilli Zickermans uppgifter, med affärsverksamhet, utbildningar, 
utställningar och inventeringar. Lilli hade lagt en stabil och bra grund, som det fortsatta 
byggandet av hemslöjdsrörelsen kunde vila tryggt på. 
   Flera län hade startat egna hemslöjdsföreningar och öppnat butiker, en del av Lillis vision. År 
1912 bildade dessa ett gemensamt riksförbund, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 
SHR. Från början var inte Föreningen Svensk Hemslöjd medlemmar, men anslöt sig år 19459. 
Även om åsikterna debatterats och ibland gått isär är Lillis vision fortfarande till en del en 
ledstjärna.

I Lillis anda
Att starta ett färgeri var en av Lillis önskningar, och år 1947 kunde SHR köpa Bergå, ett 
ullspinneri med gott renommé i Dalarna. Här spanns garn av ull från svenska lantrasfår och här 
färgades både garn och tyg. Efterbehandling och ruggning av vävda textilier kunde man också 
utföra. År 1989 var Hemslöjden på grund av ekonomiska skäl tvungen att sälja Bergå.
   För att föra kunskaper vidare insåg Lilli behovet av kursverksamhet och utbildning. Genom 
köp av gästhemmet Sätergläntan i Dalarna kom ”Sätergläntan, Hemslöjdens gård” till år 1964. 
Det blev ett utbildningscenter för slöjd. Från början dominerade vävning med terminslånga 
kurser men nya lokaler byggdes för trä och smide. 
   Idag är namnet ändrat till ”Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk”. Nu finns 3-åriga 
utbildningar i både smide, sömnad, trä och väv, men även kortare kurser om en vecka eller en 
helg i många olika slöjdtekniker. 

Det sociala engagemanget

5  Swedner: 1978, s 114
6  Swedner: 1978, s 114
7  Meister: 2012, s. 147
8  Meister: 2012, s. 147
9  Danielson: 1992, s. 9
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För Lilli var slöjden en möjlighet att förbättra sina livsvillkor, hon såg den som hjälp till 
självhjälp. 
   Många har vittnat om slöjdens ekonomiska betydelse, särskilt under nödår. Senare har slöjden 
gett en trygg inkomst för personer som av olika anledningar haft svårt att försörja sig på den 
öppna arbetsmarknaden. Inom terapiverksamheten har slöjden haft en självklar plats.        
   Idag fungerar slöjden som en social tillgång vid olika slöjdcaféer, där man umgås och slöjdar 
tillsammans. Genom grupper på sociala medier byter man mönster och erfarenheter utan att för 
den skull behöva träffas fysiskt.

Fig. 8: Elin Ivre avslutar i dagarna sin modeutbildning på Beckmans designhögskola, Stockholm. 
Tidigare har hon utbildat sig på Sätergläntan, Folklig sömnad. 

I sitt skapande tar hon ofta sats utifrån allmogekulturen och hon låter de folkliga kläderna och ut-
trycket inspirera till nya kreationer. Både materialval och sömnadsarbete är viktigt för Elin och följer 
Lilli Zickermans anda.
En studie i svart, till vänster, skapade Elin Ivre år 2010. Vingåkersdräkten har här påverkat uttrycket 
som resulterat i en stram och elegant dress med ett sömnadsarbete som närmar sig couture. 
På bilden till höger har dräkten från Ingelstads härad i Skåne stått som förebild. Trots det tydliga 
avtrycket som den folkliga dräkten satt i Elin Ivres kreation har hon lyckats få till ett alldeles eget 
uttryck.

Foto: VANDAL  
http://cargocollective.com/vandal  
http://vandalphotography.com/ 
Modell: Jessica P, Stockholmsgruppen. Jessica C G.  
Fotografier inköpta av Statens Konstråd. April 2012. 
Foto: VANDAL http://cargocollective.com/vandal
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Inventeringsarbetet
Men kanske är den inventering av allmogens textilier som Lilli Zickerman genomförde hennes 
största bedrift. Bara mängden fotografier, många kolorerade, av textil från hela Sverige visar på 
storheten. En kulturskatt där flera av de avbildade föremålen inte finns kvar idag. Men också 
där åtskilliga textilier blev uppmärksammade och räddade till eftervärlden. 
   Dessutom visade hon på vilken viktig uppgift inventeringsarbetet var. Nästan samtliga 
hemslöjdsföreningar såg som en av sina huvuduppgifter att dokumentera länets äldre slöjd och 
då särskilt textil. På så vis har kunskapen om det textila arvet levt vidare, och stått som förebild 
vid nyproduktion. Samlandet har så fortsatt och på 1990-talet började en digitalisering av 
dokumentationen som sammanställdes i databasen Hemslöjdens samlingar.

Textilkonstens rötter – allmogens textil blir konst
Lilli Zickerman förstod tidigt betydelsen av att anpassa slöjden till den tid den brukades i. 
Konstnärer anställdes för att rita nya mönster och modeller, efter äldre förlagor.
   Den studiesamling av inventeringen, som lämnades till Tekniska skolan, nuvarande 
Konstfack, fick inspirera studenterna till nyskapande. I många av textilkonstnärernas verk kan 
man spåra inspiration från allmogens textila produktion. Både färgställningar, mönsterformer 
och tekniker ligger till grund för den nutida textilkonsten, och många av Sveriges framstående 
textilkonstnärer har en bakgrund inom Hemslöjden.

In i vår tid
Tiderna förändras och möjligheterna blir annorlunda, det är oundvikligt. Både intresse och 
ekonomi har tidvis dalat. Butikerna har stängts, och medlemsskarorna tunnats ut. Men på något 
vis anpassar sig hemslöjden till förutsättningarna, och nya entusiaster kommer till. Arbetssätten 
förändras.
   Med den digitala revolutionen har det öppnats nya möjligheter. Det är lätt att knyta kontakter 
över landsgränser, lätt att byta information och att söka uppgifter. Som ett led i förändringen 
har den svenska hemslöjdsrörelsen börjat lägga ut information från databasen Hemslöjdens 
samlingar på Digitalt museum. Här återfinns nu delar av den slöjd som under årens lopp 
dokumenterats inom föreningarna. Både den äldre slöjden och den som producerats och sålts i 
butikerna.
   Den digitala världen gjorde det möjligt för tidskriften Hemslöjd att starta bloggen 
Zickermans, uppkallad efter Lilli, i september 2010. Där informerades om D.I.Y. från hela 
världen. Inspirerande och omdiskuterat. Just nu ligger bloggen i dvala.  Arvet efter Lilli 
förändras med tiden, men fortfarande inspirerar hennes intentioner. Fig. 8

100 och fler år…
År 2012 firade Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund sitt 100-års jubileum. Som en 
naturlig del av det fanns utställningen Lilli och prinsen på Waldermarsudde, prins Eugens 
bostad som idag fungerar som museum. Här visades Föreningen Svensk Hemslöjds historia 
så väl förknippad med Lilli Zickermans liv och verksamhet. Här speglades även den svenska 
textilkonstens historia under samma period, som ett resultat av Lillis stora inventeringsprojekt. 
   Det är sällan man ser att en kvinna påverkat en kulturyttring så som Lilli Zickerman 
gjort. Utan hennes visioner skulle vi tappat en stor del av Sveriges textila historia, och 
hemslöjdsrörelsen skulle kanske inte alls finnas till. Lillis vision att anpassa slöjden till sin 
samtid öppnar för en förnyelse och en attraktiv hemslöjd för kommande generationer. Oavsett 
om man slöjdar själv eller brukar slöjdade produkter finns förutsättningar för 100 år till.

Litteraturlista
Leden, Birgitta (red.): Skånsk textil, textilskatter i Kristianstads läns museum, 1991
Meister, Anna (red.): LILLI & PRINSEN, 100 år av hemslöjd och textil konst, 2012.
Nyttoslöjd och ögonfröjd, SHR 1912-1992, Jubileumsskrift, 1992.
Swedner, Harald: Konstnärskollektivet kring gamla vävskolan i Vittsjö, 1978. 

Digitala länkar
En studie i svart, Elin Ivre berättar om processen, http://www.slojdiskane.se/en-studie-i-svart/ 
Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, http://www.hemslojden.org/ 
Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum, http://digitaltmuseum.se/info/owners/S-HS 
Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk, http://www.saterglantan.se/ 
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I hundredåret for kvinders erhvervelse af 
stemmeret er der stor opmærksomhed på, 
hvad dette har betydet for kvinderne og 
for samfundet. Denne artikel lægger sig i 
slipstrømmen ved at fortælle om tre kvinders 
spor i den tekstile verden. 
   Kortlægning og især dokumentation 
af kvindeliv omkring 1900 kan kræve 
alternativt kildemateriale, bl.a. fordi kvinder 
dengang sjældent havde fast ansættelse over 
længere tid; de arbejdede ofte selvstændigt 
og efterlod sig ikke samlede spor i arkiver 
eller på museer. Det kan derfor være et 
puslespil at stykke disse kvinders livsværk 
sammen, hvilket redaktionen på Dansk 
Kvindebiografisk Leksikon til fulde måtte 
sande, da de flere tusinde biografier skulle 
skrives sidst i 1990´erne. Jeg havde da, som 
såkaldt fagreferent dvs. fagredaktør, ansvar 
for at skaffe viden om ca. 100 kvinder, der 
på en eller anden måde havde gjort en særlig 
indsats på det tekstile område. Der var 
imidlertid kvinder, som vi vidste, havde gjort 
en bemærkelsesværdig indsats både fagligt 
og samfundsmæssigt, men som vi ikke kunne 
dokumentere tilstrækkeligt til, at der kunne 
skrives en kvalificeret biografi. Det var ikke 
alene ærgerligt, men betød også, at der kom huller i kvindehistorien. 
   Nærværende artikel fortæller historien om de tre kvindelige kunstnere Jo Hahn Locher, 
Bizzie Høyer og Margrete Drejer. De fik alle tre længere uddannelser, hvor de bl.a. startede 
med fire år på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (nu Danmarks Designskole), der 
var en progressiv privatskole. Desværre er skolens arkiv endnu ikke fundet, selv om vi er 
nogle stykker, der har søgt efter det i årevis. Dvs. at kvindernes første uddannelse ikke kan 
dokumenteres. Jo Hahn Locher fik efter denne uddannelse en livslang karriere på Bing & 
Grøndahls Porcelænsfabrik, hvor hun gjorde sig bemærket med sine keramiske værker.  

De to andre blev uddannet kunstmalere på Kunstakademiet i København, og der er vi bedre 
hjulpet med bevaret arkivalsk materiale end på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. 
Men så kommer det rigtigt svære nemlig at dokumentere deres aktive ”erhvervsliv”, hvor altså 
kun den ene havde fast ansættelse. De to andre havde kortere ansættelser, men ernærede sig 
fortrinsvis som selvstændige på det, vi i dag ville kalde freelance-basis. Det betyder mangler i 
det arkivalske materiale, i hvert fald et samlet materiale.
   Nærværende historie om de tre kunstnere bygger fortrinsvis på krydslæsning af avis- og 
tidsskriftartikler samt kataloger og andet salgsmateriale fra forretninger og udstillinger, og 
disse er ikke nødvendigvis gemt i arkiver eller museer. Heldigvis har jeg dem på min egne 

Når ting holder  
over tid  

 
Om tre kvindelige kunstneres forlæg til broderi

Af seniorforsker Minna Kragelund

Fig. 1: Dørskilt fra Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder  

Mange kvindelige kunstnere har i løbet af deres 
uddannelse passeret dette dørskilt til Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder. Skolen havde 
dimissionsret til Kunstakademiet, hvilket betød, 
at hvis en elev efter 4 års uddannelse fik skolens 
prædikat ”moden til Kunstakademiet”, så 
kunne vedkommende optages her uden prøve. – 
Skiltet beror i arkivet for Kvindelige Kunstneres 
Samfund. Foto: Pylle Søndergård.
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hylder, fordi jeg igennem alle mine voksne år har samlet den slags til min forskning. 
Jeg vil ikke her komme nærmere ind på de arkivalske udfordringer1, men i stedet for 
afslutningsvis sætte fokus på de udfordringer, som museer og for så vidt også arkiver kan 
have med datering af indkomne genstande og materiale fx sådanne forlæg og broderier, som 
jeg fortæller om nedenfor. Disse hører med til de spor og aftryk, som de tre kvinder efterlod 
sig i den danske tekstilhistorie. Artiklen belyser desuden den betydning, de tre kunstnere har 
haft for danske kvinders muligheder for at vælge broderier af høj faglig og æstetisk kvalitet til 
udsmykning af deres hjem. 

Tre kvinders spor
Jo Hahn Locher, Bizzie Høyer og Margrete Drejer malede eller tegnede forlæg til broderier 
beregnet til boligtekstiler. De var blandt den lange række af kunstnere og arkitekter, hvis 
tegninger eller akvareller blev anvendt i forretningen Clara Wæver. Hun havde siden 1890 
oparbejdet en eftertragtet forretning og forhandlede broderier efter forlæg af hæderkronede 
kunstnere og arkitekter. 

Vi kan notere de tre kvinder for det bemærkelsesværdige, at mønstre og materialer til ”deres” 
broderier kunne købes i 1980´erne til trods for, at de var skabt 50-80 år tidligere. De blev 

1  Fra 1990 og 13 år frem udgav en gruppe kvindelige historikere og arkivledere fem antologier om kvinders liv 
for at dokumentere, at materiale til belysning af kvinders liv og færden trods mange modsatrettede udsagn findes i 
alle former for arkiver. Udfordringen var at anlægge nye synsvinkler og at krydslæse, kort sagt ”at have øjne, der 
ser” og måske mest ser det, der IKKE står i arkivalierne. Jeg var med i gruppen hele vejen. I 1991 kom den første 
bog Søg og I skal finde (red. Adda Hilden og Grethe Ilsøe) ledsaget af en udstilling på Landsarkivet for Sjælland. 
Derefter gav bogen København, kvinder og kærlighed (red. Helle Linde, Adda Hilsen og Karen Hjorth) i 1993 
inspiration til en samtidig udstilling i Københavns Bymuseum. 1996 kom bogen BUR. Kvindeliv i perspektiv 
(red. Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og Minna Kragelund), og Handlingens kvinder (red. Karen Hjorth og Anette 
Warring) fulgte efter i 2001. Veje at vandre (red. Adda Hilden og Grethe Ilsøe) blev 2003 den sidste i rækken af 
kvindehistoriske antologier udgivet af gruppen, der også var aktiv omkring projektet med Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon. 

Fig. 2: Jo Hahn Locher – tre akvareller  
Fra 1912 leverede maleren og keramikeren Jo Hahn Locher forlæg til broderiforretningen 

Clara Wæver. På billedet ses tre af hendes akvareller og til højre den runde lysedug, som stadig var 
i kollektionen i 1986. Jo Hahn Locher gik på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1893-98 og 
blev straks derefter ansat som signerende kunstner på Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik under J.F. 
Willumsens ledelse. Både i maleri, keramik og porcelæn havde hun en forkærlighed for blomster, og 
på verdensudstillingen i Paris i 1925 modtog hun diplôme d’honneur for værker i hvid, mat porcelæn, 
hvoraf Louvre-museet købte flere. Gengivet efter katalog fra Eva Rosenstand/Clara Wæver 1984, s. 9.
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altså ved med at være aktuelle selv over en næsten firsårig periode, hvilket siger noget om 
kunstnernes mangeårige ”fingeraftryk” og dermed langvarige påvirkning af den tekstile 
indretning i utallige danske hjem. Forklaringen er dels de tre kvinders gode skoling og deres 
skarpe øje for former og farver, dels deres fornemmelse for materialers og metoders væsen. 
Vigtigst var dog nok deres talent for at skabe en enkel dekorativ virkning, der trådte klart frem i 
fladen også efter transformering til et broderi.  

Clara Wævers broderiforretning 
I 1890 åbnede Clara Wæver (1855-1930) sin broderihandel på Vesterbrogade i København og 
tilbød tillige ”Undervisning i alle brugelige Haandarbeider”.2 Hun var uddannet lærerinde 
ligesom sin 11 år yngre søster Augusta. De to drev forretningen sammen; lillesøsteren tog sig af 
forretningen, og Clara Wæver forestod undervisningen bl.a. af borgerskabets døtre, der foruden 
mange andre discipliner skulle kunne brodere monogram på deres udstyr. 
   Clara Wæver knyttede fra begyndelsen kunstnere til forretningen, der hurtigt blev en af 
de agtede broderiforretninger i København. Kvalitet på hylderne og diskret behandling af 
kunderne blev sammen med stor flid og æstetisk sans forretningens varemærke. 
   Efter 1903 øgedes antallet af forretningens kunstnerforlæg betragteligt, idet Clara Wæver 
erhvervede en stor samling akvareller og arbejdstegninger fra kunstbroderiforretningen ledet 
af frøknerne Kristiane Konstantin-Hansen og Johanne Bindesbøll.3 Den havde i næsten 30 
år forsynet borgerskabets fruer med broderier tegnet af malerne P.S. Skovgaard, Constantin 
Hansen og Elise Konstantin-Hansen, Kristian Møhl-Hansen samt arkitekten Thorvald 
Bindesbøll. De fleste af P.C. Skovgaards og Constantin Hansens forlæg var tænkt udført i 
korssting, der også har den største lighed med den teknik, som kunstnerne var stærkt inspireret 
af, nemlig de antikke mosaikker især fra Pompei i Italien. Hvert enkelt korssting i broderiet har 
samme virkning som den enkelte sten i mosaikken. 

Jo Hahn Locher og Bizzie Høyer 
Clara Wæver havde således en stærk tradition at varetage og videreføre, når hun skulle 
vælge nye kunstnere til at tegne forlæg. Fra 1912 leverede Jo Hahn Locher (1876-1960) 
forlæg, og det fortsatte i mindst 15 år.4 Hun havde en fin forståelse for at skabe et dekorativt 
motiv, der i broderiet blev en troværdig illusion af fx blomster. En af hendes akvareller blev 
transformeret til en rund lysedug, og stof, garn og mønster hertil kunne købes så sent som i 
1986.5 Det fremgår af et katalog fra forretningen, der på dette tidspunkt var slået sammen med 
broderiforretningen Eva Rosenstand.  
 
Af samme katalog fremgår det, at Bizzie Høyer (1888-1971) som maler står bag et stort 
broderet vægstykke med to traner.6 Forlægget til dette broderi blev tegnet i 1917 og 
monteret i en kakkelovnsskærm, mens det i 1986 fremstår som et væghæng uden nogen 
form for indramning. Broderiets baggrund, udfyldt med terrakottafarvede korssting, 
rækker på den fineste måde tilbage til Constantin Hansens og Skovgaards inspirationer fra 
antikken. I en anmeldelse af en udstilling, som forretningen Clara Wæver holdt i 1934 på 
Kunstindustrimuseet, bemærkes det, at Bizzie Høyers skærm fra 1917 med to traner mod 
pompejansk grund hørte til udstillingens bedste ting.7 Det må siges at være usædvanligt, at 
et broderi kan ”holde” fra 1917 til 1984 og oven i købet klare en ændring i anvendelse og 
montering. 

2  Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kbh. 2000-01;  Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.; Skønvirke 1921, s. 1-9 
og 166-72; Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1934, s. 43-45.; Gudrun Egebjerg: … alle brugelige Haandarbeider. 
Kbh. 1960. – Gertie Wandel: Vor Tids Korssting. Kbh. 1972. 
3  Emil Hannover: Den Konstantin Hansen-Bindesbøll´ske Broderiforretning (1873-1903). I: Tidsskrift 
for Industri 1903, s. 213-17 og 269-70; Lars Aabo: BODEN – en legendarisk håndarbejdsforretning. I: 
Haandarbejdets Fremme 2013, nr. 1, 18. årg., s. 4-9; I 1990´erne ophørte Selskabet til Haandarbejdets Fremme, 
der var startet 1927, hvorefter nogle af dets aktiviteter videreførtes af den nystiftede ”Foreningen Håndarbejdets 
Fremme”.
4  Weilbachs Kunstnerleksikon, maler og keramiker.
5  Katalog nr. 18 fra forretningen Eva Rosenstand/Clara Wæver, 1986, s. 9., Kbh.
6  Weilbachs Kunstnerleksikon, maler.
7  S.F.C.: Clara Wævers Udstilling. Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, 1934, s. 43-45.
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Margrete Drejer
Også maleren Margrete Drejer (1889-1975) tegnede forlæg til Clara Wæver, og hun farvesatte 
nogle af Th. Bindesbølls tegninger, så de eksempelvis kunne transformeres til arbejdstegninger 
for broderi.8 Selv tegnede hun forlæg til tevarmere med hvide broderier i den moderne 
Bindesbøllske stil, som han også anvendte i sine sølvarbejder, hvor motiverne hvælvede op 
fra overfladen. Ved at understøtte f.eks. syningen af et blad, kunne man få en lignende ophøjet 
virkning af motivet. I årene 1914-21 underviste Margrete Drejer hos Clara Wæver i såkaldt 
kunstbroderi, hvor blomster nærmest males på uldstof med uldtråd. 
For nogle årtier siden kunne man stadig ”møde” Margrete Drejer, fordi mange hjem, kirker og 
foreninger fortsatte med at bruge de tekstiler, som hun havde tegnet forlæg til eller selv skabt. 
Grunden, til at hendes tekstiler holdt over tid, var dels, at hun var flittig og godt skolet; dels at 
hun havde en særlig evne til at komponere motiver, som blev ved med at virke troværdige og 
associerende. 
   Margrete Drejer blev i 1904-08 uddannet på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, 
hvor hun bl.a. lærte guldbroderi og hedebosyning. De sidste to år gik hun også på malerskole 
hos maleren Erik Henningsen, hvorefter hun blev optaget på Kunstakademiets skole for 
dekorationskunst hos professor Joakim Skovgaard. Her gik hun i fire år og mødte bl.a. 
Ernestine Nyrop, datter af arkitekt og professor Martin Nyrop. De to fik et livslangt samarbejde 

8  Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kbh. 2000-01. – Dansk Biografisk Leksikon 3. udg.  

Fig. 3-4: Bizzie Høyer – vægstykke med to 
traner  

I 1917 tegnede maleren Bizzie Høyer forlæg til et 
korsstingsbroderi monteret i en kakkelovnsskærm. 
Funktionen af selve broderiet blev senere ændret 
til et væghæng, som det ses her i forretningen 
Clara Wævers katalog fra 1984. Bizzie Høyer 
gik syv år på Kunstakademiet dels på maler- og 
modelskolen, dels på dekorationsskolen. I en lang 
årrække forberedte hun på sin velbesøgte tegne- 
og malerskole elever til Kunstakademiet bl.a. 
Georg Jensen, Ejler Bille og Richard Mortensen. 
– Gengivet efter farvefoto fra katalog fra Eva 
Rosenstand/Clara Wæver 1984, s. 11. Sort/hvid 
foto gengivet fra Skønvirke 1921. 
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om at skabe tekstilt kunsthåndværk og tegnede 
forlæg til både private og institutioner, her 
især kirker og foreninger. Ud over denne 
skoling bar hun kulturel interesse for tekstiler 
med sig fra sit hjem, hvor hendes mor og 
søster var blevet undervist i broderi hos 
frøknerne Konstantin-Hansen og Bindesbøll. 
Faderen drev en stor tømmerhandel, der måtte 
lukke omkring 1910, hvorefter Margrete 
Drejer skulle ernære sig selv. 
   Margrete Drejer har fortalt, at på den tid var 
guldbroderi den bedste indtjeningsmulighed 
for hende, så hun tegnede og broderede mange 
messehagler og faner.9 Især messehaglernes 
udtryk fornyede hun, idet hun syede dem 
af silkebrokade i stedet for det traditionelle 
fløjlsstof. Applikation og guldbroderi var 
de foretrukne metoder til messehaglernes 
dekoration, og fra 1939 samarbejdede hun om 
salg af kirketekstiler både med Selskabet for 
Kirkelig Kunst og Dansk Paramenthandel, 
hvor Ernestine Nyrop var kunstnerisk leder. 
  
Margrete Drejer blev ansat på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder 1921-28, 
hvor hun i 5-6 år ledede skolen sammen 
med arkitekt Biilmann-Petersen, hvilket var 
hendes eneste fuldtidsansættelse. I denne periode fik hun kontakt til farver Ejnar Hansen, 
Vejle, der blev den store fornyer inden for plantefarvning af garn til gavn for både kunstnere, 
kunsthåndværkere og private. 
   I de følgende 50 år ernærede Margrete Drejer sig alene ved freelance-arbejde; hun fortsatte 
med at skabe tekstilt kunsthåndværk og forlæg til håndarbejder samt skrev en lang række 
tidsskriftartikler om tekstiler og deres kulturhistorie. Da 3-binds leksikonet Berlingske 
Haandarbejds-Bog skulle udgives under Anden Verdenskrig, var Margrete Drejer den 
forfatter, der bidrog ikke alene med flest artikler, men også med sin viden om international 
tekstilhistorie, som hun var en af samtidens største kapaciteter indenfor. Leksikonet blev hurtigt 
en klassiker og er trods udgivet to gange vanskelig at få fat i antikvarisk.10

Højskolernes Håndarbejde 
I 1932 fik Margrete Drejer tilbud om at være med til at forny dansk broderi især til brug for 
undervisning på de mange høj- og efterskoler, hvor der var utilfredshed med kvaliteten på de 
tilgængelige materialer. Margrete Drejer skulle skabe hele den første modelsamling til den 
nystiftede institution Højskolernes Håndarbejde (HH).11 Alt skulle fornyes: stoffer, garner, 
farver, motiver og modeller, og fra højskolernes side ønskedes en synlig nordisk inspiration. 
Margrete Drejer påtog sig opgaven og gav aldrig sine broderimodeller fra sig, før hun selv 
havde valgt stof og garn og syet en prøve. Efterfølgende ledede hun HH-kurser, hvor lærerinder 
lærte de nye, dvs. gamle teknikker, der var gået i glemmebogen. 
   Allerede året efter kunne bogen Højskolernes Haandarbejdsbog12 publiceres med tegninger 
og anvisninger til 83 broderier. Der var hvide og farvede broderier syet på hvidt hørlærred, 
og hvor garnet vel at mærke var spundet af hør og farvet hos Ejnar Hansen. Efter analyser af 

9  I 1972-73 gennemførte jeg som ansat på Nationalmuseets 3. afdeling – den nuværende afdeling for Nyere Tid 
- en undersøgelse om Højskolernes Håndarbejde og havde i den forbindelse korrespondance og interview med 
Margrete Drejer, jf. journalnr. 691/71. 
10 Margrete Drejer var medforfatter til en klassiker: ”Sting og Mønstre for Skole og Hjem” udgivet sammen med 
lærerinde Johanne Arnbech-Jensen. Bogen udkom i 1936 og blev i årtier den foretrukne opslagsbog både i skole 
og hjem, måske fordi den var tilrettelagt efter det moderne princip om selvvirksomhed. 1. oplag 1936, 7. og sidste 
oplag 1962. 
11  Klara Sørensen: Historien om Højskolernes Håndarbejde. Udg. af Fonden Højskolernes Håndarbejde, 1995.
12  Bogen var udgivet af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, der også havde finansieret hele 
udviklingsarbejdet af stoffer og garner.  

Fig. 5: Planche med tegnede plantedele  
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 

stiftedes i 1875 med Charlotte Klein som den 
første forstanderinde. Formålet var at uddanne 
kvinder til kunsthåndværk og de grafiske 
fag i industrien. Eleverne fik en omfattende 
tegneundervisning af bl.a. Charlotte Klein, 
hendes mand prof. Vilhelm Klein og andre lærere 
fra Kunstakademiet. Billedet viser en planche 
brugt i denne undervisning. Skolen hedder nu 
Danmarks Designskole. Planchen beror i arkivet 
for Kvindelige Kunstneres Samfund. Foto: Pylle 
Søndergård. 
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gammel folkekunst udarbejdede han en palet og genskabte disse farver, ligesom han fx skabte 
empirens farvepalet.  
 
En del af de første modeller blev solgt igennem årtier. Især var hendes sofapude med 
engkabbelejer yderst populær, og stof, garn og arbejdstegning til denne pude kunne købes 
helt, til HH lukkede i 1985. Puden er syet med uldgarn på stramaj. Den gule engkabbeleje 
dækker sammen med de blødt formede blade hele broderiets flade i en rolig komposition. 
Typisk for Margrete Drejer, så ”indrammes” motivet af en broderet bort i en afvigende farve, 
hvorved kompositionen holdes sammen i et spændstigt udtryk. Med køb af materialer fulgte en 
opfordring til at overveje, hvor den færdige pude skulle placeres i stuen! 
   Højskolelærer Ellen Haastrup, der var bestyrelsesmedlem i Højskolernes Håndarbejde, 
mindes som 44-årig Margrete Drejers sofapude med ordene: ”Der findes saa utrolig meget 
sødt blomsterbroderi, vammelt og ligegyldigt i farvevalget. Herimod staar denne pude med en 
frisk og rank holdning, den minder mig om min barndoms eng, hel gul af kabbelejer med frisk 
foraarsblæst og svup af træsko i sort jord.”13 

Materialers og metoders indbyggede love 
Når en kunstner skal tegne et forlæg til et stykke tekstilt kunsthåndværk, er det vigtigt, at hun - 
eller han - kender og respekterer de indbyggede love og karakteristika, der gælder for både de 
valgte tekstile materialer og den valgte fremstillingsmetode.  
   1920´ernes broderier var ofte syet med korssting, der er et krydssting, som kan sys på mange 
måder. I Danmark var den foretrukne måde siden 1870´erne et sting, hvor tråden lægges 
i diagonale forløb fra venstre mod højre med et oversting gående fra højre mod venstre. 
Korssting syes enten på stramaj eller lærred, og begge stoffer – hvis de er af god kvalitet 
– er vævet med lige mange tråde pr cm lodret og vandret. Dette medfører, at kvadratiske 
motiver i forlægget forbliver kvadratiske i det færdige broderi. Bruges et ringere stof, der 
ikke overholder trådligheden, bliver et kvadratisk motiv rektangulært, mens et rundt motiv 
bliver alt andet end rundt. Disse materialernes love eller væsen kan kunstneren opfatte som en 

13  Hanghøj: 2007, s. 117.

Fig. 6-7: Margrete Drejer - sofapude + mønster 

I 1932 tegnede maleren Margrete Drejer 
forlæg til denne sofapude, der blev så 

populær, at materiale til den kunne købes så sent 
som i 1988. Puden indgik i den modelsamling, 
som Margrete Drejer skabte til institutionen 
Højskolernes Håndarbejde, der arbejdede for 
fornyelse af undervisning i broderi på danske 
høj- og efterskoler. – Museet på Sønderskov, mus.
nr. HBV 5x13. – Mønstertegningen er gengivet fra 
Højskolernes Håndarbejdes modelkatalog 1953, s. 
34. Farvefoto: Hans Søndergård.
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binding, måske en hindring på vejen, men det kan også netop være disse forhold, der udfordrer 
kunstneren og genererer nye løsninger. 
   Nogle af de samme krav og love er der for metoden vævning, hvor trådene arbejder i lodrette 
og vandrette forløb. Fælles for både broderi og vævning som metoder er imidlertid, at der 
er en begrænsning for, hvor mange og tydelige nuancer og skygger, der kan frembringes. 
Fx har korsstinget sin givne udstrækning, selv om man godt kan arbejde med forskellige 
størrelser sting og med halve eller kvarte sting. Visuelt kan farveblandinger opstå ved at sy 
stingrækker i forskellige nuancer ved siden af og imellem hinanden. Men kunstnerens forlæg 
fx i akvarel, farvekridt eller blyant kan rumme langt flere skygger og nuancer. Inden for 
klassisk gobelinvævning anvendes fx teknikken hachures, en kamagtig sammenvævning af 
to farveflader, der – når vævningen udføres med tynde tråde – kan illudere skygger næsten 
naturalistisk. 
   I vævning kan man også opnå chatteringer og farvenuancer ved at lægge tråde i flere farver 
sammen, så de fungerer som én tråd i vævningen. Det kan give fine overgange og dybder. Her 
er det også vigtigt, at den valgte tråd har en sådan fremtoning, at den understøtter motivets 
form og arbejdets hele æstetiske udtryk. Der er f.eks. stor forskel på udtrykket i en blød, løst 
spundet tråd og en stram og måske glat og glansfuld tråd, der er hårdt spundet. 
   Der var i tiden mange kunstnere, der tegnede forlæg til broderi og andet kunsthåndværk, og 
de fleste har sikkert overladt det til andre, f.eks. Clara Wævers eller Højskolernes Håndarbejdes 
forretninger, at transformere forlægget til den tekniske tegning, som skal følges under broderiet 
eller vævningen. Det er her vigtigt, at transformeringen foretages af en person, der kender den 
valgte fremstillingsmetode til bunds samtidig med, at vedkommende både forstår forlæggets 
intention og det valgte mediums væsen; mange tekstile værker har mistet tempo og egenart 
netop i transformeringen. 

En æra er kommet på museum
Jo Hahn Locher, Bizzie Høyer og Margrete Drejer var tre ud af måske 1000 kvinder, der fra 
1880´erne og 100 år frem beskæftigede sig med kombinationen af kunst, kunsthåndværk og 
håndarbejde af ypperlig kvalitet primært inspireret af historiske perioder. Nu er denne æra stort 
set klinget af, men den er kommet på museum, og det er godt, fordi tingene så bliver gemt og 
bevaret for eftertiden. 
   Materiale fra Clara Wæver og Eva Rosenstand er 2002/03 i forbindelse med lukning af 
butik og museum indgået i Kunstindustrimuseet, nu Designmuseum Danmark. Det drejer sig 
om en stor samling broderier og ca. 4600 tegninger. En del af Eva Rosenstand videreføres 
som internetbutik med hjemmesideadressen evarosenstand.dk. Materiale fra Højskolernes 
Håndarbejde kan ses på Museet på Sønderskov ved Vejen og på Nationalmuseet, Nyere 
Tid, mens Selskabet til Haandarbejdets 
Fremmes arkiv nu varetages af Foreningen 
Håndarbejdets Fremme. 
   Udviklingen har bevirket, at man nu om 
dage skal lede længe efter forretninger eller 
selskaber med samme tyngde og størrelse 
som de i artiklen nævnte. Den historiske linje 
bagud er til dels kappet over, og det betyder 
bl.a., at udvalget af tilgængelige materialer 
og modeller er stærkt reduceret. Nutidens 
kunstnere og kunsthåndværkere har fået et 
andet fokus.  

”100 års øjeblikke”
Nærværende artikel er en redigeret udgave 
af mit bidrag til jubilæumsbogen ”100 års 
øjeblikke”,14 som foreningen Kvindelige 
Kunstneres Samfund fik udgivet i 2014. I de 
sidste år har foreningen gjort en særlig indsats 
for at få samling på sit arkiv og registreret 
både arkivalsk materiale og genstande. 
Ligesom en del andre kvindeforeninger har 
foreningen fået lokaler i Kvindernes Bygning 

14 100 års øjeblikke. Kvindelige Kunstneres Samfund. Red. Charlotte Glahn og Nina Marie Poulsen. Forlaget 
SAXO. 2014. 408 s., ill. – Min artikel: Blik for materialets væsen. Om udvikling af kunsthåndværk, s. 164-181.  

Fig. 5: Bogen ”100 års øjeblikke”

Foreningen Kvindelige Kunstneres Sam-
fund stiftedes i 1916 som en af de ældste 

faglige foreninger i Europa. Som optakt til 100 
års jubilæet udgav samfundet i 2014 bogen ”100 
års øjeblikke. Kvindelige Kunstneres Samfund” i 
et samarbejde med Forlaget SAXO. Foto: Jens K. 
Nørgaard.
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i København, så nu er der igen kvindeliv i det store gamle hus. Samfundet og Forlaget SAXO 
takkes for at give mig tilladelse til at bruge ikke bare artiklens hovedhistorie, men også dens 
billeder – og det uden udgifter for Dragtjournalen.  

Bogens 22 forfattere beretter om 100 års indsats af kvindelige kunstnere for at skaffe 
ligestilling og muligheder for uddannelse, udstilling og afsætning af deres værker. Det var en 
lang sej kamp, der, som kulturminister Marianne Jelved nævner i sit forord, stadig er brug for.  
Kit Kjærbyes artikel ”Kunst i praksis. Et blik på mobile værksteder” har relevans for den 
samlede museumsverden, fordi den problematisere og samtidig konkretiserer en række 
formidlingssituationer. Kit Kjærbye er uddannet billedkunster og kunstformidler fra 
Kunstakademiet i København, og hun har i en del år været leder af Billedskolen på Museet 
KØS i Køge. Hun beretter i detaljer om projekter, hvor hun er gået uden for museet og har 
skabt kunstforløb, der planlægges og udføres sammen med grupper, der normalt ikke kommer 
indenfor på museet f.eks. unge indvandrere. Det er demokratiske og overraskende forløb in situ 
og meget tankevækkende at læse om. Som helhed er ”100 års øjeblikke” en markant stofrig og 
inspirerende bog, og den smukkeste, jeg har været bidragyder til. 

Ønske om skarpere datering 
Indledningsvis i denne artikel skrev jeg, at jeg her til slut vil komme ind på nogle af de 
udfordringer museer kan have vedrørende datering af indkomne genstande. På kulturhistoriske 
museer registreres og dateres modtagne genstande normalt efter genstandens sidste ejer eller 
tidspunktet for genstandens tilblivelse, f.eks. ”sofapude skænket af XX, der har købt materialer 
og mønster i 1985 og straks derefter broderet puden”. 
   Det er helt korrekte oplysninger, men bag disse kan der, som det fremgår af artiklen, gemme 
sig en lang historie om selve pudens mønster. I et sådant tilfælde kan man godt diskutere 
praksis for datering af genstande. Det er uden for diskussion, at ovennævnte fiktive sofapude 
blev broderet i 1985. Men mønstrets historie kan fx række tilbage til 1932, ligesom det var 
tilfældet for Margrete Drejers sofapude.  Mønstret til denne pude malede Margrete Drejer 
forlægget til og bestemte teknik, materialer, farver og størrelse. Og hun gjorde det på bestilling 
fra en specifik forretning med en ret specifik kundekreds, hvilket heller ikke kan være uden 
interesse for et museum. Var der for vores fiktive pudes ejer tale om at fastholde en tradition?  
Eller havde hun andre motiver? 
   Med Margrete Drejers pudes ”levetid” bevæger vi os som nævnt inden for godt 50 år, hvor 
mønster og materialer blev købt og anvendt, og der kan i registreringen være brug for flere 
dateringer for at fastholde genstandens tidsmæssige og kulturhistoriske perspektiv. I mine 
øjne ville det være godt og oplysende, om man i dateringen – og ikke bare i registreringens 
brødtekst - kunne skrive f.eks. 1985/1932 for netop at angive tidsperioden, hvori puden er 
blevet købt, syet og brugt. En sådan datering ville hjælpe meget i de tilfælde, hvor man f.eks. 
på nettet søger genstande fra en bestemt tidsperiode til en udstilling, en undersøgelse eller en 
publikation. 
   Jeg er godt klar over, at mit ønske om at få genstandenes kulturhistoriske og faghistoriske 
oplysninger med i museumsregistreringen kan forekomme urimeligt. Det hører ikke med til 
almen registreringspraksis, at registrator eftersporer så mange oplysninger. Mit slutønske vil 
derfor indskrænke sig til et ønske om, at museerne generelt udviser en større opmærksomhed 
over for datering af genstande. Dette kunne give muligheder for at få i hvert fald nogle af 
de lange historier med i museumsregistreringerne, især oplysninger om tidsperioden, hvori 
den enkelte genstand har ”levet” eller spillet en rolle. Tidsperioden kan f.eks. sige noget om 
kvinders muligheder for at vælge æstetiske genstande til indretning af deres hjem. Og uden 
den viden kan museerne have svært ved at sammensætte troværdige udstillinger fra forskellige 
tidsperioder. 
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Erna Lorenzen  
 

Af tidligere overinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By i Aarhus

Til Dansk Kvindebiografisk leksikon 2001 
skrev Birgitte Kjær artiklen om sin mangeårige 
kollega Erna Lorenzen. Nedenfor bringes 
artiklen med tilladelse fra forlaget.

Erna Lorenzen fødtes i 1909 og døde i 2006. 
Hendes forældre var urtekræmmer Ernst 
Thorvald Lorenzen (1882-1954) og Fanny 
Frederiksen (1887-1969).
   Erna kom til museumsarbejdet uden hverken 
skole- eller universitetseksaminer. Fra 1924 
underviste hun privat i broderi, gik et par år 
på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 
og blev i 1929 ansat i glasfirmaet H. Pens. 
1931-35 udgav hun tre håndarbejdsbøger 
om nye broderier efter gamle håndarbejder; 
til disse havde hun indsamlet materiale 
på bl.a. Nationalmuseet og i Den Gamle 
By i Århus. 1935 blev hun ansat i Den 
Gamle By som museumsassistent, 1945 
udnævnt til museumssekretær og 1959 til 
museumsinspektør med de tekstile samlinger 
som ansvarsområde.
  Erna Lorenzen skabte selv sin position i 
museumsverdenen. Hun tog studentereksamen 
på kursus i 1948, men hendes brede orientering 
i almindelig kulturhistorie blev opbygget 
via mange års arbejde med flere grene af 
museumsarbejdet sammen med skiftende 
museumsinspektører og konservatorer, bl.a. 
Petra Julie Holm. Fra 1959 til 1979 omskabte 
hun museets tekstilsamling til at være den 
bredest kulturhistorisk dækkende uden for 
København. Indholdsmæssigt blev vægten i 
indsamlingen flyttet fra det kunstindustrielle 
til almindelige menneskers genstande og ført 
op til samtiden. Ligeledes blev oplysninger om genstandenes brug og betydning for brugerne 
nu også systematisk nedtegnet. I 1960’erne stod Erna Lorenzen for arbejdet i Jylland med en 
landsdækkende registrering, der blev publiceret i Damask og drejl, 1989, hvortil hun bidrog 
med to artikler om dækketøjets historie. Samtidig blev den traditionelle udstillingsformidling 
udvidet med dragtparader, hvor gamle dragter præsenteredes på levende modeller. I 1974 og 
1979 blev de tekstile udstillinger fornyet og Den Gamle Bys tekstilmagasiner sideløbende 
hermed revideret, nyordnet og udvidet; deres enkle virkemidler blev efterlignet flere steder.
   Med flid, stædighed og enorm arbejdskraft arbejdede Erna Lorenzen i dybden med de emner, 
hun kastede sig over. Disputatsen Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675 – ca. 1850, 1975, om 
relationerne mellem påklædningen i by og på land, afviste den udbredte myte, at hver egns 
bønder bar en klædedragt, der i et fastlagt mønster adskilte sig fra andres. Samtidig påvistes 
det, at der i ens sociale lag i by og på land var mange lighedstræk i påklædningen. Temaet er 
bearbejdet i udstillinger samt i artikler og bøger, såvel forud for disputatsen som efter, populært 
i Hvem sagde nationaldragt?, 1987. 

Fig. 1: Erna Lorenzen, 1909-2006. 
Foto Karin Munk, 1975.
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   Erna Lorenzens holdning til arbejdet var præget af stærk pligtfølelse og stor glæde. Det 
resulterede i en omfattende formidling. Hun har holdt talrige foredrag og underviste efter 
sin pensionering i 1979 på Skals Håndarbejdsseminarium. Samarbejdet med bl.a. skolens 
leder Gunnild Gaardsdal resulterede i 1982 i bogen Arvegods, et eksemplarisk stykke 
genstandsanalyse, formidlet på Erna Lorenzens levende måde. Dertil kom et stort antal artikler 
i især Den Gamle Bys årbog, men også i bl.a. Århus Byhistoriske Udvalgs publikationer og 
i Østjysk Hjemstavn, for hvilken hun også i mange år var redaktør. Til Den Store Danske 
Encyklopædi har hun skrevet om tekstile teknikker. Engagementet har også betydet, at hun 
altid hjælpsomt og rundhåndet har delt ud af sin store viden. I sit otium har hun tillige skrevet 
en bog om tuberkulosens historie Livet med skyggen, 1991. Erna Lorenzen blev ridder af 
Dannebrogsordenen i 1978.

Birgitte Kjærs tilføjelse til Dragtjournal nr. 13
Erna Lorenzen døde d. 2. april 2006. Karakteristisk for hende havde hun testamenteret sit 
døde legeme til Retsmedicinsk institut; hun skulle komme videnskaben til gavn også efter 
sin død. At arbejde videnskabeligt kom til at betyde næsten alt for hende, hun var meget 
ambitiøs. I den lange periode, hvor hun skrev sin disputats, frasagde hun, der ellers var et 
stort selskabsmenneske, sig næsten al selskabelighed. Hun sagde, at hendes rigtige venner 
ville forstå den prioritering. Ligeledes afskyede hun uinviterede gæster; de forstyrrede hende 
i hendes arbejde. I stedet arrangerede hun sig i flere år med ”salon”. Så måtte folk komme den 
eftermiddag om ugen, hun havde sat af til det. Men når hun holdt fri elskede hun selskaber, 
elskede at danse og elskede at arrangere middage, gerne med mad fra hendes barndoms 
søndagsfrokoster/-middage. Her inviterede hun ud over venner og kolleger også gerne de 
”unge mennesker”, der havde eller havde haft deres gang i Den Gamle Bys Tekstilafdeling 
(”Tekstilmuseet”) gennem alle arbejdsårene. Dem holdt hun med stor glæde og interesse fortsat 
løbende kontakt med. Ved sådanne middage kunne hun arrangere små selskabslege fra hendes 
barndom. Der var et lille element af ”belæring” i den slags arrangementer. De unge skulle lære 
om fortidens kultur gennem maden og legene.
   Erna Lorenzen havde en lille kunstnerisk åre og tegnede godt. Hun interesserede sig for 
kunsthåndværk. Blandt ”de unge mennesker” var derfor også en del kunsthåndværkere, hvis 
ofte tekstile produkter Erna Lorenzen satte stor pris på. Hun var selvfølgelig optaget af tøj og 
tegnede noget af det selv. Da hun i forbindelse med den store Damask og Drejl-indsamling i 
1960 var rundt på mange herregårde for at se deres dækketøj, havde hun stor morskab af at 
udruste sig med et udvalg af hatte, så hun kunne optræde ”herregårds-fähigt” !
   Hun satte sit arbejde over ret meget andet og var stolt over, hvad hun havde udrettet. Da hun 
således i 1978 i anledning af sit ridderkors var blevet bedt om at skrive en ”ridderbiografi”, 
tog hun det dybt seriøst; det var jo også en opfordring fra hofmarskallatet!  Hun ville derfor 
skrive ALT om sig selv og sin baggrund og lagde stort ud: Da hun var nået til sin konfirmation 
havde hun allerede skrevet 100 sider - men erkendte jo så, at det måske var lige i overkanten af 
grundighed og begyndte forfra. 
   Ridderkorset var i øvrigt en stor glæde for hende. Den dag postbuddet kom med det, stoppede 
hun ham og inviterede ham ind og bød ham på et glas sherry!  Erna Lorenzen var meget 
kongetro og beundrede Dronning Margrethe, indgav endda forslag til navngivningen af pladsen 
ved Musikhuset i Aarhus – Margrethepladsen - og vandt.
   Erna Lorenzen var meget velskrivende og skrev gerne, for det at skrive og formidle sin 
forskning på flere niveauer var vigtigt for hende. Hun var også en utrættelig – og meget god – 
foredragsholder. Hun evnede at omsætte sin forskning til almindeligt sprog, undertiden næsten 
så almindeligt og ordmalende, at forståelsen flagrede lidt. Men det var vigtigt for hende, at 
resultaterne fra f.eks. disputatsen kom ud over det akademiske miljø og bl.a. til det publikum 
blandt de danske folkedansere, den var en slags opgør med, og hun udgav derfor efterfølgende 
et par større, populære bøger med emner taget fra disputatsen.
   Hendes flid var legendarisk og hun ringeagtede folk, der dovnede. I arbejdet i Tekstilmuseet 
var der således normalt ikke megen tid til snak, kun i den nøje afmålte tid under 
eftermidagstheens 15 minutter. Den blev ikke, som frokosten, indtaget sammen med det 
øvrige personale i Den Gamle By i den fælles frokoststue; det tog for lang tid at gå derover. 
Men til gengæld havde hun så medbragt en ostemad eller lignende hjemmefra, og der blev 
talt frit fra leveren om museet og om tekstil kulturhistorie – men også om de ting, der uden 
for museumslivet i perioder interesserede hende, f. eks. arbejdet i Soroptimisterne, hvor især 
arbejdet for nogle unge grønlandske piger optog hende.
   Erna Lorenzen var sig sin betydning bevidst, både som forsker og som en person, der 
som kvinde havde kæmpet sig frem til en position.  Hun var feminist på et tidligt tidspunkt, 
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uddannede sig på flere områder og prøvede i sin ungdom mange ikke helt almindelige områder 
af for at klare sig selv. Blandt andet er et - aldrig antaget - filmmanuskript gemt. Hun havde 
(derfor ?) gemt et enormt materiale, der både belyste hendes store korrespondance med 
fagfæller og venner, men også minder om stadier i hendes liv. Hele dette store arkiv er bevaret 
på Den Gamle By.
   Erna Lorenzen var ikke gift men havde et mangeårigt nært venskab med en af Den Gamle 
Bys kontorassistenter, Karen Juul, der på flere punkter var hendes modsætning. Karen Juul 
var beskeden, tilbageholdende, ikke særlig intellektuel men med en vis umiddelbar venlighed 
og sødme, som stimulerede noget hos Erna Lorenzen. Karen Juul havde haft tuberkulose fra 
de unge år, hvilket prægede hendes helbred gennem hele livet. Det blev den effektive Erna 
Lorenzens lod at værne om Karen Juul. Ved hendes død satte Erna Lorenzen hende et smukt 
minde i bogen ”Livet med skyggen”, 1991, camoufleret som en fortælling om tuberkulosens 
historie i Danmark.

Efter Erna Lorenzens død kom hendes seddelkartotek (især over begreber for tekstiler) til Den 
Gamle By, og dette arbejde er indgået som et væsentligt fundament for www.textilnet.dk, der er 
en offentlig tilgængelig database over begreber inden for dragt og tekstil. 

Fig. 2: Arbejdssituation under udarbejdelsen af Textilnet.dk. Til venstre står Erna Lorenzens 
kartotekskasse med de mange værdifulde oplysninger.
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Carite og gymnastikdragtens 
dronning  

 
Af museumsinspektør Kristine Holm-Jensen, Museum Midtjylland

2015 er 100-året for, at kvinderne i Danmark fik valgret. På de hundrede år har kvinderne 
juridisk set opnået de samme rettigheder som mænd. En ting er dog de formelle rettigheder, 
noget andet er de kulturelt indlejrede handle- og tænkemåder, som blandt andet slår igennem 
inden for det private erhvervsliv, hvor der er et klart flertal af mænd på de ledende poster. 
Det har også været tilfældet i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri, hvor områdets 
direktørstole var domineret af mænd.  En undtagelse er Techla Lundgaard, der også var 
kendt under kælenavnet ”Gymnastikdragtens dronning”. Fra 1960’erne til 1990’erne var hun 
frontfigur for virksomheden Carite A/S, der blev leverandør af gymnastikdragter til store dele 
af Nordeuropa. En kvinde i front for en midtjysk fabrik var lidt af et særsyn dengang - og er det 
stadig.  

Ene kvinde i front
Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik udgjorde kvinder i det private erhvervsliv 4,4 

Fig. 1:  
Techla Lundgaard var i 1930’erne og 1940’erne leder af Herning Gymnastikforenings pigehold. 

Her ses et hold i 1941. Holdet kunne ikke skaffe gymnastikdragter på grund af 2. verdenskrig. Techla 
Lundgård sørgede for gymnastikdragter, der blev syet på Midtjydsk Trikotagefabrik. Gymnasterne be-
talte selv for stoffet. Privatfoto.
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% af toplederne og 7 % af direktørerne i 2005.1 En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, der udkom i 2008, peger i samme retning. Andelen af mænd og kvinder i den 
erhvervsfaglige elite fordeler sig på henholdsvis 83,9 % for mænd og 16,1 % for kvinder.2 
Kvindelige ledere i det private erhvervsliv er således et særsyn. Det gjaldt også for tekstil- og 
beklædningsindustrien, der var altdominerende i Midtjylland fra 1930’erne til 1990’erne. 
Industrien toppede i 1960’erne, hvor der i de to byer Herning og Ikast tilsammen var omkring 
600 virksomheder inden for branchen. Særligt beklædningsindustrien var en udpræget 
kvindeindustri, hvor hundredevis af piger og kvinder fik arbejde på fabrikkernes systuer. 
Mange kom fra byernes opland og fik i industrien en mulighed for at tjene deres egne penge og 
derigennem opnå større selvstændighed. 
   Selvom det var en udpræget kvindeindustri, støder vi igen på det fænomen, at kun ganske 
få kvinder endte på ledende poster i virksomhederne. Der var dog også undtagelser fra dette. 
Virksomheden Carite og medejer Techla Lundgaard er netop undtagelsen, der bekræfter reglen. 
Gennem virksomheden Carite kombinerede hun sin personlige passion for gymnastiktøj og 
arbejdet med at føre familiens virksomhed videre. 

Kilder 
Artiklen er skrevet på baggrund af bogen Tekstil, Gymnastik, Livsglæde, som er en biografi 
skrevet med udgangspunkt i Techla Lundgaards erindringer samt indlæg fra forskellige 
personer og virksomheder, der har haft berøring med hende eller virksomheden. Den er 
redigeret af journalist Jens Bloch. Dertil kommer et interview med sønnen Kurt Lundgaard 
foretaget i 2015. Han var i en årrække direktør i firmaet. Der indgår også materiale fra 
Museum Midtjyllands samlinger, hvor der findes cirka 850 genstande fra virksomheden 
Carite A/S. De er registreret under Museumsnummer HEM 1799 og dækker genstande 
fra virksomhedens start i 1930’erne til begyndelsen af år 2000’erne. Endvidere inddrages 
oplysninger fra diverse opslagsværker og kildematerialer. 

Techla Lundgaard
Techla Lundgaard, som netop døde i maj 2015 i en alder af 97 år, kom til at leve og virke 
et langt liv i tekstil- og beklædningsindustrien.3 Hun blev født i byen Hammerum lidt 
øst for Herning i 1918, som den ældste af malermester Søren Marinus Jensens fire døtre. 
Malermesteren valgte omkring 1929 at lægge malergrejet på hylden for i stedet at kaste sig ud i 
tekstileventyret, der på dette tidspunkt var i sin vorden i Midtjylland. Han blev tekstilfabrikant 
ligesom mange andre af områdets mænd, og som det også var vane for industrien på dette 
tidspunkt, tog hele familien del i produktionen. Techla Lundgaard kom derfor ind i industrien 
allerede, da hun var omkring de 11 år, og virkede i den familieejede og -drevne virksomhed 
frem til 1995, hvor hun trak sig tilbage.4 Hendes personlige interesse for gymnastik blev også 
en del af Carite, der fra midten af 1960’erne til 1990’erne blev en af de helt store spillere på 
markedet for gymnastiktøj. Hun kom til at tegne virksomheden udadtil og gik under tilnavnet 
”Gymnastikdragtens dronning”.5

Midtjydsk Trikotagefabrik
Carite blev som beskrevet grundlagt af malermester Søren M. Jensen, da han lukkede sin 
velrenommerede malerforretning i 1928 eller 1929 for at indgå i et partnerskab med sin 
bror.6 Broderen var allerede begyndt med at producere trikotage i Herning et par år tidligere. 
I 1934 opløstes dette partnerskab på grund af Søren M. Jensens sygdom og langvarige 
hospitalsindlæggelse. Da han var blevet rask igen, overtog han en allerede eksisterende 
fabrik, Midtjysk Trikotagefabrik. Fabrikken havde en blandet trikotageproduktion i de første 
årtier. Alle produkter var baseret på metervarer i primært bomuld, som de selv fremstillede 
på fabrikkens strikmaskiner. Varesortimentet dækkede blandt andet nattøj og sparkedragter til 
børn samt kvindeundertøj og -nattøj.7 
1  Magten er ulige fordelt i samfundets top,  http://forside.kvinfo.dk/tema/Koen_og_ledelse/Magten_ulige_
fordelt/Samfundets_top.
2  Jonas Schytz Juul: MÆND SIDDER TUNGT PÅ ELITEN, udgivet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 7. 
marts 2007, http://www.ae.dk/analyser/maend-sidder-tungt-paa-eliten.
3  Gymnastikdragtens dronning var selv noget af et livstykke, Herning Folkeblad, 19. maj 2015. 
4  Bloch 2009, s. 47. 
5  Gymnastikdragtens dronning var selv noget af et livstykke, Herning Folkeblad, 19. maj 2015.
6  Der er lidt uenighed om tidspunkt for nedlæggelsen af malerforretningen. Bloch skriver 1929 (side 13). 
Zinglersen 1928 (side 243).
7  Bloch 2009, s. 19, Zinglersen 1966, s. 243-244. 
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    Virksomhedens produktion og omsætning voksede støt i 1930’erne. Derfor byggede Søren 
M. Jensen en 900 kvadratmeter stor fabrik midt i Herning. Den blev taget i brug den 1. 
september 1939.8 Firmaet installerede ti strikkemaskiner i bygningens stueetage. På første sal 
blev syning og tilskæring foretaget af syersker og klippedamer. På denne etage blev der også 
plads til en lille lejlighed, hvor Søren M. Jensen, hans kone og deres fire døtre boede. 
Fra 1939 og frem til 1972-73 havde virksomheden 40-45 ansatte på fabrikken i Herning.9 
Hele familien deltog også i produktionen, og Techla Lundgaard tjente endda lidt ekstra ved at 
gøre rent på fabrikken, når de ansatte havde forladt produktionen lørdag eftermiddag efter 48 
timers arbejdsuge.10 Hendes fremtid kom til at ligge i fabrikken. Efter lærerens mening skulle 
hun have været i Mellemskolen, men det mente hendes far ikke, der kunne blive tale om. 
Mellemskolen var efter hans mening kun for de fines børn, og en tekstilfabrikants børn hørte 
åbenbart ikke til disse.11 
   Techla Lundgaard blev derfor engageret i virksomheden og dens drift. Dog var der også en 
anden aktivitet, der optog hende: Gymnastik. Som ung ledede hun lokale gymnastikhold, og 
selvom hun juleaften 1937 var blevet forlovet med Holger Lundgaard Jensen, insisterede hun 
på, at hun, før de blev gift, ville på et tre-måneders ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Det 
kom hun i 1938, og det var her, at virksomhedens gymnastikspor tager sin begyndelse. Techla 
Lundgaard havde på sin fars fabrik fremstillet et par små shorts og en hvid top i materialet 
charmeuse til brug i gymnastikundervisningen på skolen. Dette sæt blev utroligt populær 
hos hendes 285 medstuderende, så fabrikken fremstillede en specialordre på gymnastiktøj til 
holdkammeraterne på Ollerup. Tilbage i Herning blev Techla Lundgaard i februar 1940 gift 
og flyttede ind i lejligheden på fabrikkens 1. sal. Her fik familien igennem 1940’erne tre børn, 
mens en fjerde datter blev født i 1950’erne.12 

   I 1940’erne fandt de også på et nyt navn at brande deres produkter under. Valget faldt på 
Carite. Det skete i 1946, hvor navnet blev til som en sammentrækning af de to første bogstaver 
i moderens og de to ældste døtres respektive fornavne: Ka-MMA, Ri-KKE og Te-CHLA, hvor 
Kamma (noget usædvanligt) blev stavet som Camma. Virksomhedens officielle navn var dog 
stadig Midtjysk Trikotagefabrik A/S.13

På vej mod gymnastiktøj
I slutningen af 1940’erne og i første halvdel af 1950’erne havde Carite nogle gode år. I løbet 
af 1950’erne blev produktionen gradvist fokuseret på kvindetøj, både i form af undertøj, 
underskørter og bluser. De var blandt de første til at fremstille de nye innovative nylontrusser 
og var på forkant, når det kom til at sætte blonder på dem. Inspirationen kom fra USA, hvor en 
af fabrikkens medarbejdere, syerske Magda M. Lausen, i 1951 var med på en inspirationsrejse 
arrangeret i forbindelse med den tekniske bistand under Marshall-planen.14 Hun kom med dels 
fordi, der skulle være arbejdere med på rejserne,15 dels fordi hun kunne engelsk. Forud for 
rejsen bad Techla Lundgaard hende om at gå i stormagasiner i USA og finde nye modeller til 
Carite. Det resulterede i de såkaldte Amerika-bukser, som virksomheden i en årrække havde 
stor succes med.16 Det var underbukser syet i nylon, der blev importeret fra London. I Museum 
Midtjylland findes et eksemplar af Amerika-bukserne.17 Sideløbende hermed havde de en 
mindre produktion af gymnastiktøj. 
  Fremstillingen af sidstnævnte ændrede sig radikalt i begyndelsen af 1960’erne med 
indførelsen af et nyt materiale: Helanca Crepe. Crepe er en elastisk fiber af 100 % Polyamid, 
der strikkes sammen med andre materialer, eksempelvis nylon. Derved kan der fremkomme 
nogle meget elastiske metervarer. Helt enkelt er det ikke. Det tog Carite et år at udvikle 
den helt rigtige metervare til gymnastikdragter i crepe. Det stod Techlas svoger, Hans Villy 
Knudsen, for.18 

8  Heft 1943, s. 112. 
9  Lundgaard 2009, s. 60. 
10  Bloch 2009, s. 22. 
11  Bloch 2009, s. 17. 
12  Bloch 2009, s. 28. 
13  Bloch 2009, s. 32-24.
14  Hernings Tekstilrepræsentanter vendt hjem fra Amerika, Amtsbladet 17. april 1951. Amerikansk 
Trikotageindustri, 1952, s. 5-7. Der hersker noget uenighed om syerskens navn. Bloch kalder hende Magda Mygh 
(s. 32), Amtsbladet Magda Laustsen og Amerikansk Trikotageindustri Magda M. Lausen (s. 7).
15  Fossat 2015, s. 68.
16  Bloch 2009, s. 32.
17  Museumsnummer HEM 01799X00010. 
18  Bloch 2009, s. 37.
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Med crepe havde Carite fundet et materiale, der gav deres dragter større mobilitet end 
andre produkter på markedet. De udmærkede sig ved, at de både sad tæt til kroppen og gav 
gymnasterne mulighed for at nå ud i yderstillinger. Derved gav det dem mere bevægelsesfrihed 
end den tidligere form for gymnastikdragter lavet af eksempelvis uld, bomuld eller tricot 
charmeuse, uden at de samtidig skulle være bange for at dragten sad for løst og kom til at 
afsløre mere end godt var. 
   Produktet blev lanceret ved et landsstævne i Vejle i 1961, hvorefter Carite modtog 
bestillinger fra en række af de førende gymnastikhold i Danmark. Et stykke tid efter udstillede 
Carite dragterne ved et internationalt gymnastikstævne på Ollerup. Herigennem kom de i 
kontakt med en tysk salgsagent, Werner Kruse, hvorefter Carites gymnastikdragter med stort 
held blev lanceret på det tyske marked i 1962-63.19 Tyskerne var udover materialet begejstrede 
for dragternes pasform. Bag denne stod Techla Lundgaard, der frem til 1980’erne selv stod 
for designet af dragterne. Kurt Lundgaard beskriver det således: ”Min mor var en af de første, 
der begyndte at lave figurbetonede snit i gymnastikdragter, altså sådan, at man fremhævede 
kvindens ynder. Og det var altså også noget af det, firmaet blev berømt på i Tyskland. Man 
kaldte det prinsessefacon, simpelthen!”20 Det var i 1962-63, hvor figursyede gymnastikdragter 
var et helt ukendt fænomen hos de europæiske kunder. 

Specialisering
Selv om deres gymnastikdragter var kommet godt ind på både det danske og tyske marked, 
kørte de samtidig videre med en blandet produktion af klassiske trikotageprodukter til kvinder. 
De havde således en bred produktpalette, som dels medførte et stort spild, dels gjorde det 
vanskeligt at markedsføre virksomheden. Techla Lundgaard og hendes søster Kamma Knudsen 
19 Bloch 2009, s. 38, Lundgaard, s. 52.
20 Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 4. 

Fig. 2:   
Det første reklamemateriale for Carites gym-

nastikdragter. Kvinde iført gymnastikdragt med 
Helanca Crepe. Materialet blev brugt fra 1961-
1964. Museum Midtjylland HEM 1799X487. 

Fig. 3:  
Det første reklamemateriale for Carites gym-

nastikdragter. Mand iført gymnastikdragt med He-
lanca Crepe. Materialet blev brugt fra 1961-1964. 
Museum Midtjylland HEM 1799X487. 
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begyndte at overveje udelukkende at fremstille 
gymnastiktøj. De havde i 1964 overtaget 
ledelsen af Carite sammen med deres 
respektive ægtemænd, Holger Lundgaard 
Jensen og Hans Villy Knudsen.21 Det var led 
i et generationsskifte, som blev påbegyndt, 
da virksomheden blev omdannet til et 
aktieselskab i 1950.22 I nogle år havde børnene 
fået aktier i julegaver.23 Med optagelsen af 
de to svigersønner i virksomheden fik de to 
personer ind i virksomhedens ejerkreds, som 
var vant til at arbejde med regnskaber og 
handel, idet begge var handelsuddannede i 
kolonialbranchen. Holger Lundgaard Jensen, 
der i øvrigt havde arbejdet i virksomheden 
siden 1938, først på lageret og siden som 
rejsende, dvs. sælger, havde også taget kurser 
på Den jydske Handelshøjskole. Hans Villy 
Knudsen havde arbejdet som bogholder i et 
tobaksfirma i en lang årrække.24 
   Omkring 1964 valgte de at stoppe al 
produktion på nær gymnastiktøj. Ifølge 
biografien Tekstil, Gymnastik, Livsglæde 
var det på grund af den dramatiske stigning 
i indtægterne fra gymnastikdragterne. 
Trods deres solide position på markedet 
for gymnastikdragter, var det ikke en let 

beslutning, for det var også en satsning, som 
de ikke kunne være sikre på lykkedes.25 Kurt 
Lundgaard beskriver i interviewet med ham, 
at beslutningen også skulle ses i lyset af, at 
virksomheden havde problemer med at  holde 
udgifterne nede.
   ”I begyndelsen af   1960’erne gik 
virksomhedens indtjening ned.  Beslutningen 
blev taget hen over køkkenbordet hos mine 
forældre. Det var min onkel [Hans Villy 
Knudsen], der kom og sagde: Ved I hvad. Vi 
er vant til at få fisk en gang om ugen og grød 
en gang om ugen. Jeg tror fremover, bliver 
jeg nødt til at meddele, at vi skal til at have 
grød to gange om ugen. I forhold til vores 
omsætning og den produktpalet, vi laver, så 
skal vi finde ud af noget andet.”26 

21  Bloch 2009, s. 38. 
22  Zinglersen 1966, s. 243-244.
23  Bloch 2009, s. 39.  
24  Zinglersen 1966, s. 230, 243-244, 282, Lundgaard 2009, s. 51. 
25  Bloch, s. 38-39.
26  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 8.

Fig. 4:  
Carite reklamemateriale fra midten af 

1960’erne. Materialet findes både på dansk og på 
engelsk og vidner om, at de allerede tidligt var 
bevidste om eksport. Museum Midtjylland HEM 
1799X440. 

Fig. 5:  
Salgsmateriale fra Carites tyske agent Werne 

Kruse. Gymnasterne er i Dorlastan-dragter, der 
på dette tidspunkt var noget helt nyt. Kruse var i 
næsten 40 år firmaets mand i Tyskland. Museum 
Midtjylland HEM 1799X512.
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   De kom til den konklusion, at de måtte begynde at eksportere deres varer, hvis de skulle 
overleve som virksomhed. Men de indså også, at eksport var umuligt, så længe de havde en 
bred vifte af produkter. Kurt Lundgaard forklarer det således: 
   ”Firmaets muligheder med den produktpalet, de havde, var små. De kunne godt glemme alt 
om at eksportere, fordi det var jo stort set meget af det samme [som de andre virksomheder 
producerede], man så ville komme med til Tyskland, Frankrig eller nogen af de lande 
dernede. Gymnastiktøjet var et helt anderledes produkt. Her kom de med ét produkt. De var 
specialiserede. De brugte det rigtige materiale. De havde det rigtige snit. De havde det endda i 
tre farver.”27

   Ifølge Kurt Lundgaard, spillede Techlas passion for og private forbindelser til gymnastikkens 
verden en afgørende rolle, mens de diskuterede fabrikkens fremtid: ”Så siger min mor, at det 
der med gymnastikbeklædning, det vil hun godt stå inde for. Der kan de udvikle ting og sager 
med den viden, hun sidder inde med. Hun havde jo hørt forskellige gymnastikledere tale om 
det ene, det andet og det tredje.”28 Det har sandsynligvis også spillet en rolle, at der på det 
tidspunkt kun var tre til fire virksomheder i hele landet, der fremstillede gymnastiktøj. Det var 
således et område, hvor der var meget lidt indenlandsk konkurrence. 

Gymnast og forretningskvinde
Den personlige interesse spillede også en rolle i det videre forløb, hvor Carite fik opbygget 
et stort europæisk marked for sine produkter. Når Carite skulle ind i et nyt land, sørgede 
man ifølge Kurt Lundgaard for altid at komme i kontakt med lokale agenter, der havde en 
tilknytning til gymnastik.29 Techla Lundgaard var en flittig gæst ved gymnastikkonkurrencer 
i ind- og udland. Museum Midtjyllands samlinger fra Carite tæller indtil flere pressekort 
fra VM og EM fra 1981 til 1995.30 Disse blev benyttet af Techla Lundgaard til at komme 
ind til stævnerne og derved udbygge sit eksisterende netværk af personlige relationer 
og handelsforbindelser inden for gymnastikken. Samtidig tjente de store konkurrencer 
som inspiration til nye kollektioner af 
gymnastiktøj. 
   Ud over det danske og tyske marked blev 
Carites gymnastiktøj hurtigt populært i 
Storbritannien, Østrig, Norge og Sverige. 
Tyskland var dog gennem hele perioden 
det primære eksportland, hvor man blandt 
andet kom ind i den store kæde Karstadt. Det 
viste sig at blive en rigtig god forretning, for 
Karstadt havde ifølge Kurt Lundgaard 80-
100 varehuse med sportsafdelinger.  Siden 
oprettede de også deciderede sportsvarehuse, 
hvoraf der var 25-30. Fra 1974-88 aftog 
Karstadt 40 % af Carites samlede eksport til 
Tyskland. Eksporten til Tyskland udgjorde 
på dette tidspunkt 50-70 %, af deres samlede 
omsætning.31 Egentlige sportsforretninger 
var i Danmark et særsyn frem til slutningen 
af 1960’erne, hvor sportstøj primært blev 
forhandlet via isenkræmmere.32 

   Fra starten af 1970’erne kom der til at 
køre to spor i produktionen. Dels salg af 
gymnastikdragter til den brede amatøridræt, 
dels specialproduktioner til professionelle 
gymnaster. Sidstnævnte udviklede sig 
gradvist. Det startede med, at virksomheden 
havde sikret sig en aftale som leverandør 
til Danmarks nationale gymnastikhold, der 
konkurrerede i internationale konkurrencer. 

27  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 9
28  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 8.
29  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 3. 
30  Pressekortene er registreret under museumsnummer HEM 1799X369-383.
31  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 3, Bloch 2009, s. 58. 
32  Holm-Jensen 2014, s. 14. 

Fig. 6:  
Kvinder iført Carite gymnastikdragter i 

Helanca Crepe. Reklamematerialet fra Carite 
er fra 1971. Det blev brugt helt frem til 1978. 
Det er fra før, gymnastiktøjet blev modetøj med 
halvårlige kollektioner. I 2015 kan man nok ikke 
regne med, at en brochure kan holde i syv år. 
Museum Midtjylland HEM 1799X507.
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Gennem Techla Lundgaards tilstedeværelse 
ved disse stævner blev det efterhånden til 
produktioner til en række landes gymnaster. 
Museum Midtjyllands samlinger gemmer 
blandt andet på prøvemodeller, der har været 
sendt til hold i Sverige, England, Holland 
og Norge.33 Dertil kommer fotografier fra 
internationale stævner med gymnaster i 
Carite-dragter. Det tæller udover de tre lande, 
der er nævnt ovenfor, også Rusland, Israel, 
Bulgarien, Finland, Tjekkiet, Jugoslavien 
og Kina. Fotografierne er taget i perioden 
1970-1993.34 Carite havde således på dette 
tidspunkt kunder i hele verden til deres 
specialproduktioner. At producere begrænsede 
kollektioner til alverdens gymnastikstjerner 
gav Techla Lundgaard en række gode 
oplevelser. Og det var givetvis også med til at 
brande virksomhedens produkter over for en 
bredere kundekreds.

Nye tider 
At Carites produkter blev så populære skal 
sandsynligvis også ses i sammenhæng med, 
at de i slutningen af 1970’erne indfasede 
en ny type elastisk fiber: Dorlastan. Igen 
viser historien, hvordan Techla Lundgaards 
professionelle og private liv lappede ind 
over hinanden. På en badeferie til Gran 
Canaria i 1968 blev hun opmærksom på en 
ny type badedragt. Hun hev fat i brugeren 
af badedragten og fandt ud af, at det var 
lavet med et nyt Elastanmateriale: Lycra. 
Du Pont, den amerikanske producent, 
havde besluttet sig for, at Lycra kun skulle 
bruges til badedragter og ikke til gymnastikdragter. I stedet fik de opsporet Dorlastan, som 
var et lignende materiale fremstillet af 80 % Polyamid og 20 % Elastan hos det tyske firma 
Bayer.35 I 1977 kunne Carite tage hul på produktionen af dragter med Dorlastan.36 Brugt til 
gymnastikdragter fremkom en elastisk metervare, der var mindre groft og mere behageligt end 
de tidligere crepeprodukter.37 Samtidig var det nemt at omgås, da det både tålte vaskmaskine og 
tørretumbler.38 
   Dorlastan-dragterne var også velegnede til at trykke mønstre på, hvilket viste sig at være 
en fordel, da Jane Fonda i 1983 for første gang betrådte europæisk jord. Hun satte gang i en 
workoutbølge, som krævede det helt rigtige outfit. Carite blev taget på sengen, men kom hurtigt 
med på bølgen og skabte gymnastikdragter og - bukser, benvarmere og pandebånd til det 
svedende marked.39 I 1983-84 nåede årsproduktionen således op på 1.025.000 stk. beklædning. 
Det gav pladsproblemer på fabrikken, der stadig lå midt inde i Herning by. Derfor flyttede de i 
1987 ud til en fabrik i industrikvarteret nord for Herning.40 
   Det var først på dette tidspunkt, at Techla Lundgaard trak sig som designer af Carites 
produkter og overlod det til en professionelt uddannet designer. Fra 1987 til december 
2001 havde virksomheden således et tæt samarbejde med den tyskfødte designer Annelies 
Gouraud, der boede og arbejdede i Paris. Carite lavede eksempelvis i 1980’erne sportstøj til 

33  Blandt andet museumsnummer HEM 1799X35, 37, 39, 43. 44.
34  Fotografierne er blandt andet registreret under museumsnummer HEM 1799X387-400 og 405-415.
35  Lundgaard 2009, s. 73. 
36  Lundgaard 2009, s. 71. 
37  Bloch 2009, s. 44.
38  Lundgaard 2009, s. 72.
39  Lundgaard 2009, s. 54. 
40  Bloch 2009, s. 40, Lundgaard 2009, s. 54. 

Fig.7:  
Carite efter at Jane Fonda havde gjort sit ind-

tog og sat workout på programmet. Virksomheden 
var nu blevet en modevirksomhed, der hvert halve 
år skulle vise nye sommer- eller vinterkollektioner. 
Museum Midtjylland HEM 1799X524.
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tyske Karstadt, kollektionerne kørte under 
navnet Alex Athletics.41 De førte Alex 
kollektioner blev skabt af Carite, derefter 
begyndte Karstadt selv at producere serien. 
Virksomheden tog hermed en drejning mod at 
blive egentlige modeproducenter, som skulle 
præsentere halvårlig farveskift til sommer- 
og vinterkollektioner. Før det, kørte Carite 
primært med 24 faste farver, der på dragterne 
blev fordelt i forskellige to- eller trefarvede 
kombinationer.42

   Det er muligvis som et led i dette, at 
Techlas søster og svoger, Kamma og Hans 
Villy Knudsen, i 1990 trak sig ud af firmaet. 
Techla Lundgaard trak sig ligeledes i 1995 ud 
af virksomheden. Den var på dette tidspunkt 
ledet af sønnen Kurt Lundgaard som direktør 
og medejer, og datteren og svigersønnen 
Eva og Ole Skovhuus. I 2002 solgte Kurt 
Lundgaard sine aktier til Eva og Ole 
Skovhuus, hvis søn, Jeppe Skovhuus, fra 2003 
blev direktør i firmaet. Carite ledes således i 
2015 af familiens fjerde generation, som er 
oldebarn af Søren M. Jensen.

Gymnastikken tæller
At Techla Lundgaard kom til at virke som 
frontfigur for Carite og var med til, at de 
i 1970’erne og 1980’erne oplevede stor 
succes, skal givetvis ses i sammenhæng 
med, at de blev afhængige af hinanden. 
Virksomheden havde brug for hendes 
erfaringer med gymnastik og gymnasters 
behov og ønsker til deres tøj. Det var 
vigtigt internt i virksomheden, når der 
skulle udvikles metervarer, pasform og 
design. Udadtil i forholdet til eksisterende og potentielle kunder var hun ligeledes gennem 
sit netværk en nøgleperson. Techla Lundgaard fik således placeret sig centralt både i forhold 
til virksomhedens produktudvikling og markedsføring. Omvendt var virksomhedens 
overlevelse også afhængig af hende. I 1950’erne og 1960’erne gennemførte en række klassiske 
trikotagefabrikker i Midtjylland en specialisering af deres produktion. Tiden var løbet fra de 
mange små og mellemstore virksomheder, der producerede undertøj og underbeklædning til 
store og små. Ved at specialisere sig i gymnastikdragter fik Carite en selvstændig profil og 
et produkt, som kunne bane vejen til eksportmarkederne. Det er derfor langt fra sikkert, at 
der havde været et Carite i dag, hvis ikke det havde været for Techla Lundgaards passion for 
gymnastik.
   Med Techla Lundgaards død i maj 2015 forsvandt en unik historie ikke bare i midtjysk 
tekstilindustri, men også i dansk sammenhæng. Virksomheden eksisterede ved hendes død 
stadig som Carite Sport A/S, der producerer fitness- og sportstøj.43 Der er stor konkurrence 
inden for dette felt, hvor en række internationale sportsbands er rigtig store spillere på 
markedet. Gymnastikdragter produceres nu næsten udelukkende til børn. Man skal se sig længe 
om for at finde voksne, der trækker i gymnastikdragt. Ikke blot er Gymnastikdragtens dronning 
væk. Det er gymnastikdragten også.  

41  Reklame fra Karstadt, museumsnummer HEM 1799X800. 

42  Interview med Kurt Lundgaard den 3. marts 2015, s. 11. 
43  http://www.carite.dk/

Fig.8:  
Gymnastikdragt fra 1994-95, hvor partier 

med tryk var en væsentlig del af designet. Dragten 
stammer fra perioden, hvor den tyskfødte designer 
Annelies Gouraud var med til at skabe Carite-
dragternes udtryk. Museum Midtjylland HEM 
1799X530.
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Interview med Kurt Lundgaard, den 3. marts 2015.
Museum Midtjylland museumsnummer HEM 1799 Carite A/S.
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Tale, holdt i Skibelund Krat den 5. juni 2015 
Vi er samlet her i dag for at fejre markante jubilæer i Vejens og i landets historie. I dag for 
150 år siden blev det første grundlovsmøde i Skibelund Krat afholdt, og til november er 
det 150 år siden, at Rødding Højskole genåbnede som Askov Højskole. Det blev starten på 
skolens lange og glorværdig karriere i spidsen for dansk højskolebevægelse. På landsplan 
er det 100 år siden, at kvinderne sammen med et udvalg af de fire andre f’er - forbryderne, 
fjolserne, folkeholdet og de fattige fik stemmeret til Rigsdagen. Det kom til at indlede en 
helt ny epoke i det danske demokratis historie. Tidligere havde kun omkring 15% af landets 
voksne befolkning haft stemmeret - nu fik langt størstedelen af den voksne befolkning denne 
mulighed. Tjenestepigen kunne fremover stemme på lige fod med husherren. 
   Og så spørger I måske jer selv, hvorfor også markere disse jubilæer med gymnastik. Svaret 
er, at gymnastikken har spillet en rolle for alle tre jubilæer. Gymnastikopvisninger blev i 
mellemkrigstiden en del af grundlovsfesterne her i Skibelund Krat, gymnastik var en del 
af hverdagen på højskolerne, og gymnastik indgik i kampen for kvindernes demokratiske 
rettigheder. 
   Gymnastik har været kendt siden oldtiden. I århundrede blev den udført af de få til 
underholdning af de mange. I slutningen af 1700-tallet blev gymnastikken en del af 
oplysningstidens dannelsesprojekt i form af legemlig opdragelse. Gymnastikken fandt vejen 
ind i militæret og skolerne.
   Skoleloven af 1814 havde gymnastik som et obligatorisk fag i almueskolen for begge 
køn, fra 1828 dog kun for drenge. Først i 1903 blev faget igen obligatorisk for piger. 
Landbefolkningens forståelse for gymnastikkens nytteværdi var yderst begrænset, og 
gymnastikken havde generelt en meget lav status. 
   Det ændrede sig i midten af 1800-tallet, hvor gymnastikken bredte sig til en lang række nye 
miljøer - højskoler, private gymnastikinstitutter, gymnastikforeninger og især skytteforeninger. 
På Rødding Højskole var gymnastikken på programmet fra oprettelsen i 1844. De danske 
Skytteforeninger, som var blevet oprettet i kølvandet på treårskrigen, tog fra 1870’erne 
gymnastik på programmet. Målet var træning - skydning og eksercits. Gymnastikken var 
som skydningen konkurrencepræget og tog sigte på at udvikle den enkeltes færdigheder. 
Gymnastikken blev stadig kun dyrket af de få.
   Da den svenske gymnastik i midten af 1880’erne kom til Danmark, blev den hurtigt et led 
i den politiske kamp mellem Højre og Venstre. Den blev en brik i bøndernes kamp for social 
og menneskelig anerkendelse, og den blev en del af Venstres kamp for parlamentarisme. 
Kvindegymnastikken styrkede kvindernes sammenhold og selvtillid. Den førte dem ud i det 
offentlige rum - åbnede op for en ny uddannelsesmulighed for kvinder på et arbejdsmarked 
med ganske få erhvervsmuligheder for kvinder. Gymnastikken blev en brik i kvindernes kamp 
for medborgerskab.

Dragtjournalens Favorit nr. 13

 
Ingeborg Appel og 

gymnastikken 
Af museumsinspektør Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov
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   Den svenske gymnastik tog sit udgangspunkt i kroppens anatomi og fysiologi. Målet var 
at styrke muskulaturen og give udøveren en rank holdning. Øvelserne var simple og skulle 
udføres i samlet flok. Holdet - og dermed sammenholdet - var et vigtigt element i den svenske 
gymnastik. For udøverne blev den svenske gymnastik set som modstykket til den danske 
gymnastik. De fremhævede den som demokratisk i modsætning til den danske militære 
gymnastik. 
   De danske folkehøjskoler med Vallekilde og Askov i front tog meget hurtigt den svenske 
gymnastik til sig. Den passede som fod i hose til deres ideal om fællesskab og samvær - og til 
deres udgangspunkt om, at dannelse tager sigte på det hele menneske - både sjæl og legeme - 
”en sund sjæl i et sund legeme”. Gymnastikken blev hurtigt en fast bestanddel af højskolernes 
program, et obligatorisk fag, som alle skulle deltage i - en times daglig gymnastik blev 
normen for såvel kvindelige som mandlige elever. Fra højskolerne bredte gymnastikken sig til 
skytteforeningerne og forsamlingshusene. Den blev en vigtig del af de folkelige bevægelser, 
som på afgørende vis har sat sit præg på det danske demokrati.  
   Askov Højskole med Ingeborg Appel som frontfigur spillede en afgørende rolle for 
udviklingen og udbredelsen af kvindegymnastikken i Danmark. Hun blev allerede i 1885 
introduceret til den svenske gymnastik på Vallekilde Højskole og indførte den efterfølgende 

Fig.1: 

Gymnastikopvisning 
i Skibelund Krat 
den 5. juni 2015, 
skråstilling, 
udført efter et 
100 år gammelt 
øvelsesprogram 
i den svenske 
gymnastik. De 
historiske dragter 
syet til opvisningen 
efter model fra 
1915. Vejen 
Gymnastikforening. 
Foto Kirsten 
Rykind-Eriksen.

Fig.2: Lærerinder 
på sommer-

kursus på Askov 
Højskole omkring 
1915. I baggrunden 
til venstre står Inge-
borg Appel med to af 
hendes døtre. Foto: 
Vejen Lokalhisto-
riske Arkiv.
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på Askov Højskole. Som den første kvinde i 
Danmark tog hun i 1887-1889 en uddannelse 
som gymnastikdirektør på Gymnastiska 
Centralinstitutet i Stockholm. Uddannelsen 
anvendte hun på Askov højskole til bl.a. 
at uddanne ”delingsførere” - kvinder, 
som lokalt hjemme i sognet kunne lede 
kvindegymnastikken.
   Ingen har bedre end Ingeborg Appel selv 
formuleret hvad gymnastikken betød for 
kvinderne i årene op til århundredeskiftet, så 
derfor vil jeg nu overlade ordet til hende:  På 
den tid kæmpedes der en kamp for Kvindens 
frigørelse på mange Punkter. Det må forstås 
som baggrund for den begejstring, hvormed 
vi tog fat i Gymnastiksalen. Kvinder trængte 
til frigørelse, vi var underkuede på næsten 
alle Områder, havde langtfra de samme 
Rettigheder som Mændene. Tænk på de 
frygtelige snærende Dragter, der hæmmede 
Legemets udvikling og dets funktioner, - og 
hvor få Kvinder med evner og læsetrang, der 
fik dem tilfredsstillet.
    Og lige før sin død i 1942 fortsætter hun 
således: 
Nutidens unge Kvinder kan sikkert umuligt 
sætte sig ind i den forunderlige Glæde det 
var at komme i en Gymnastikdragt, hvor 
man kunne røre sig frit, selv om Ærmerne 
var lange, og Kitlen gik neden for Knæet. 
Folk fandt denne Dragt upassende, og der 
gik mange år, før vi kunne tage øvelser i 
haven. Men hvor var det dejligt at føle kræfterne vokse ved armgang i bom, klatren i tove, og 
de mange bundne spring, der krævede mod og behændighed. …. Nu fik vi tro på, at vor energi 
gennem gymnastikken ville vokse, så vi muligt derved kunne blive sundere, dygtigere kvinder, 
villige til at lystre en given ordre og arbejde, hvor vi blev sat. Det var vidunderligt at blive et 
nummer i rækken, føle lederens evne til gennem skønne kommandoer at give os del i alt det, der 
glødede i hende. Takt, retning, samarbejde, skønhed var ord, der prægede sig i os.
   Men inden jeg overlader scenen til de kvindelige gymnaster, som på deres felt vil illustrere 
samfundsudviklingen i de sidste 100 år gennem to opvisninger - kvindegymnastik 1915 og 
kvindegymnastik i dag. Kvindegymnastikken afspejler dengang som nu kvindernes plads i 
samfundet, men inden jeg gør det, vil jeg lige huske jer på, at kvindernes stemmeret i 1915 blot 
var et skridt på vejen i kvindernes århundrede lange kamp for ligeberettigelse. Startskuddet 
blev givet i 1857, da ugifte kvinder blev myndige og fik ret til at løse næringsbrev den dag, 
de fyldte 25 år. En rettighed gifte kvinder først erhvervede i henholdsvis i 1899 og 1931. Et 
afgørende skridt blev taget med lov om ligeløn i 1976, men der var stadig erhverv, som var 
lukket land for kvinder. Oprettelsen af Ligestillingsministeriet i 1999 siger måske mere end 
mange ord - vi er stadig ikke helt i mål. 

Ingeborg Appels gymnastikdragter

Af kulturforsker, mag.art., Kirsten Rykind-Eriksen

En kasse med seks kitteldragter og fem tilhørende pludderbukser fandtes på Askov Højskole i 
1930’erne. Kitler og bukser er i forskellige størrelser, syet til den enkelte gymnast. Man sagde, 
at det var Ingeborg Appels dragter. Da de er meget slidte og falmede, har dragterne ikke været 
brugt til opvisninger, men til hverdagsgymnastikken, som Ingeborg Appel (1868-1948) ledede i 
en årrække på Askov Højskole. 

Ingeborg Appel var datter af Ludvig Schrøder, forstander på Askov Højskole 1865-1906. 
Hun voksede op i det intense højskolemiljø, og blev allerede som 20-årig gift i 1891 med 

Fig. 3: Gymnastikopvisning i Skibelund Krat 
den 5. juni 2015, udført efter et 100 år gam-

melt øvelsesprogram i den svenske gymnastik. De 
historiske dragter syet til opvisningen efter model 
fra 1915. Vejen Gymnastikforening. Foto Kirsten 
Rykind-Eriksen. 
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Jacob Appel. De kom begge til at undervise 
på højskolen og overtog glidende ledelsen. 
I 1899 blev de medbestyrere af Askov 
Højskole, og i 1906 blev Jacob Appel 
forstander. Da han blev undervisnings- og 
kultusminister 1910-1913 og igen fra 1920-
1924, var det reelt Ingeborg, der ledede Askov 
Højskole. 

Kittel gymnastikdragt
Materialer
Svagt blåstribet bomuldsstof – kittelstof - i fin lærredsvævning, hvor der i kæden sidder 
skiftevis en hvid og en blå tråd. Skudtrådene er alle blå.
Teknik: Dragten er maskinsyet, senere oplægning for neden i hånden, så kitlen blev kortere. 
Total længde fra midt nakkeskulder til sømkant: 103 cm
Total bredde ved sømkant: 85 cm (170 cm) 
Bærestykkes bredde over skuldrene: 34 cm
Bærestykke højde midtfor: 15 cm
Ærmelængde: 58 cm

Fig. 4: Gymnastikdragt fra Ingeborg Appels 
hold. Dragten består af kittel og pludder-

bukser. Fundet på Askov Højskole i 1930’erne. 
Museet på Sønderskov. Foto Kirsten Rykind-
Eriksen.

Fig. 5: Detalje af kitlens overdel med bæ-
restykke, påsatte ærmer og i halsudskæringen 

en flæse-flip. Bemærk det falmede og slidte kittel-
stof i lærredsvævning, de håndslåede knapper og 
håndsyede knaphiller. Museet på Sønderskov. Foto 
Kirsten Rykind-Eriksen.

Fig. 6: Gymnastikbukser, syet som pludder-
bukser i blåt denim. Fast stykke ved linningen 

og knapper i hver side til lukning af sideslidser. 
Tilsyneladende er de to bukseben ikke lige lange. 
Museet på Sønderskov. Foto Kirsten Rykind-
Eriksen.
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Ærmebredde 9 cm (18cm)
Bælte L. 78 cm, B. 4 cm

Dragten er syet som en vid kittelkjole med sidesømme. Foroven har den et bærestykke, hvortil 
kitlens stof er rynket. Påsatte, rynkede ærmer, der er ret vide og samles om håndleddet med 
elastik i en løbegang. Bærestykket er underforet med hvidt drill, som er syet ind i sømmene. 
Påsat lille flæsekrave, der er rynket til halsudskæringen. Sømmet i flæsekanten med en hvid 
stikning. 45 cm lang slids foran med 2,5 cm bred belægning i hver side, hvori der henholdsvis 
sidder håndsyede knaphuller og knapper, slået med kitlens stof. Stikninger på begge sider 
af belægningerne. Forneden en 8 cm bred søm, der er senere end kitteldragten, dvs. at 
gymnastikkitlen har været 111 cm lang. 
Løst bælte: stoffet lagt dobbelt med stikning i hver kant. Holdes sammen med knap og 
håndsyet knaphul. 
Tilstand: Kjolen er meget falmet på ydersiden, helt mørkblå på vrangen. Bæltet er kun lidt 
falmet. Kjolen er slidt og flæsekraven er flere steder gået fra halslinningen. Gået i stykker 
under armene.  

Gymnastikbukser
Materiale: 
Kongeblåt denim stof i en lidt tynd kvalitet. 
Maskinsyet ud af to halvdele. 
Buksernes totallængde: 80 cm og bredde for neden med spredte ben: 80 cm 
Linning B. 34 cm (68 cm) 
Bukseben forneden B. 18 cm (36 cm).
Bukserne er syet som pludderbukser. Skridtlængde midtfor 46 cm. Isyet trekantet kile i skridtet. 
Linning af to lag stof, lukket med en hvid lærredsknap og håndsyet knaphul i venstre side. 
Linningen er syet til en 5 cm bred kant midtfor og 10 cm midtbag. To læg på hver side af 
midtbag sømmen og et læg på hver side af midtfor sømmen. Stykket er syet til bukserne med 
en lukket søm. 26 cm lang slids i venstre side, der fortsætter i et 23 cm langt læg. 
Buksebenenes nederste kant holdes ind til benet ved hjælp af en elastik, trukket i en løbegang, 
der udgør det for buksebenenes søm. 
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VARIA
Reklameannoncer fra  

Bornholms Tidende 1890-1915
Af Camilla Luise Dahl

De allerførste former for reklameannoncer herhjemme kan dateres helt tilbage til 1640, hvor 
lokale håndværksmestre i København satte skilte op ved deres værksteder til skue for kunder 
og andre forbipasserende. Disse skilte var, set med nutidens øjne, kunstfærdigt udsmykkede, så 
de tiltrak kundernes opmærksomhed.
   De første trykte reklamer var annoncer i tysksprogede aviser, der blev solgt i Danmark. 
I 1600-tallet havde aviserne fået en opblomstring. Men den store udbredelse af reklamer, 
der i starten var rubrikannoncer, kom først i det 18. århundrede. Den først danske annonce 
man kender til blev indrykket i de københavnske aviser Kjøbenhavnske Danske Post 
Tidender og Kiöbenhavns Post-Rytter. I Kiöbenhavns Post-Rytter no. 10 den 4. februar 1746 
kunne man se parykmageren Kilian Drubins annonce med følgende tekst: ”Kilian Drubin, 
Paruqve-Fabriqveur…giør for Paruqve-Liebhabere bekiendt at Paruqve færdig giøres og 
leveres udi Kiöbenhavn.”1

   Da industrialiseringen satte ind op gennem det 19. århundrede blev flere og flere i stand 
til at læse, hvilket medførte at antallet af lokale og landsdækkende aviser steg betragteligt, 
og antallet af annoncer steg i samme grad. I løbet af 1800-tallet dukkede således mange 
små lokalaviser op, og også her blev reklameannoncer, typisk for lokale erhvervsdrivende, 
populære. Der averteredes med lokalt fremstillede produkter, såvel som lokale varehuse og 
forretningers sortiment. På dragtområdet var det sommer- og vintergarderober, pelse, hatte 
og dragttilbehør, men der er også annoncer for syersker og andre, der tog sig af behandling, 
rensning og reparation af tøj. Annoncerne er ofte ganske indforståede idét, der angives vejnavn 
men ikke nødvendigvis by, til tider oplyses ingen af delene, hvorved man må antage, at læserne 
allerede kendte til forretningen og dens placering. 
   Fra slutningen af århundreder angiver flere handlende, at de kun sælger med kontant 
afregning, køben på klods er så småt ved at blive helt aflagt og er især forsvundet fra de større 
byer. 
   Fra omkring 1910’erne begynder annoncerne for især dameklæder oftere at være ledsaget af 
tegnede illustrationer.
   Bornholms Tidende blev grundlagt i 1866. Aviserne var i begyndelsen korte, endnu i 
1890’erne kun bestående af 4 sider, hvoraf annoncer kunne fylde op imod en fjerdedel. Avisen 
havde fra begyndelsen en partipolitisk tilknytning til partiet Venstre, men først i 1881 blev 
den brugt som decideret kamporgan, hvilket især efter 1900 førte til en stigning i oplaget. 
Annoncerne er således først og fremmest rettet til dette segment.

1  Reklamens historie, massekommunikation.dk, s. 1.
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Fig. 1 Side af Bornholms Tiden 20. oktober 1890 med diverse annoncer

Fig. 2 julehandel 22. december 1892
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Fig. 3 julehandel 22. december 1892

Fig. 4 Avertering for auktion af 
manufakturvarer 13. januar 1897

Fig. 5 Annonce for 
vaskestoffer 11. juni 
1898

Fig. 6 Annonce for 
herreklæder 30. august 
1899

Fig. 7 Annonce 
for udsalg af 
manufakturvarer 14. 
marts 1901
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Fig. 8 Annonce for 
oprydningsudsalg 14. marts 
1901 Fig. 10 Annonce for blandt andet 

sommerhuer, filt- og stråhatte 13. maj 1902

Fig. 12 Annonce for Skomager 
Olsens enkes garnhandel 4. 
august 1903

Fig. 11 Avertering for mindre 
forretning i Gudhjem 13. maj 
1902

Fig. 13 Annonce for blandt 
andet arbejdstøj 4. august 
1903

Fig. 9 Annonce for korsetter 
14. marts 1901

Fig. 14 Annonce for 
sommerbluseliv 18. juni 1903

Fig. 15 Reklameannoncer fra 
den 22. april 1904
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Fig. 16 ”Kundgjørelse” om varer hos Waldemar Holm 10. marts 1905

Fig. 17 
Annonce 
for farve-
artikler 
9. marts 
1906 Fig. 18 Annonce for konfirmationsudstyr 16. 

september 1907

Fig. 19 Annonce for varer ”direkte fra 
Udlandet” 19. maj 1909

Fig. 20 Annonce for klædelager 4. november 
1910
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Fig. 21 Annonce for Vett & Wessel 
i Rønne 7. november 1911

Fig. 22 Annonce for Sillehoveds 
damekonfektion 22. november 
1912

Fig. 23 Annonce for Hans 
Christensen 5. maj 1913

Fig. 24 Annonce for Hans 
Christensen 5. maj 1913

Fig. 25 Annonce for Sillehoved 
31. oktober 1913

Fig. 26 Annonce 
for ”stærke 
Benklæder” 8. 
juni 1915

Fig. 27 Annonce for F. Svendsen 8. juni 1915
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Anmeldelser
Korssting NU – Kunstindustri møder korssting
20 DIY-værker-portrætter & opskrifter
Tine Wessel: Korssting NU – Kunstindustri møder korssting – 20 DIY-værker – portrætter & 
opskrifter, Turbine, 2015. 228 sider, illustreret, Pris kr. 299,95

Tine Wessels uddannelse som tekstilformidler 
fornægter sig ikke, når man ser den smukke meget 
pædagogisk opbyggede bog med trin for trin foto, 
materialevejledning, tips og tricks, illustrationer til 
korssting, stikkesting og ryasyning samt en beskrivelse 
af fordele ved at sy med broderiramme og en 
vejledning i at læse mønstre. Tine Wessel er uddannet 
fra Professionshøjskolen UCC Håndarbejdets 
Fremme, en skole og institution med tradition for det 
gode håndværk, og med sans for fornyelse. Netværk 
og ”samarbejde på tværs af fag tilfører projekter en 
særlig dynamik og giver en ny indsigt og forståelse 
– og nye perspektiver” skriver Tine Wessel i bogen, 
og det må man give hende ret i. 
   Bogen indledes med en kulturhistorisk 
beskrivelse af broderi skrevet af en af de førende 
indenfor Broderi i Danmark, Pelse Asboe. Her 
savnes der dog kildehenvisninger til rejsen 
i broderiets historie, når der trækkes tråde 
til tidligere tiders mestre for broderi forlæg. 
Johanne Bindesbøl, søster til Thorvald Bindesbøl og Johannes 
veninde Christiane, datter af Constantin Hansen, drev fra 1873-1903 
broderiforretning i København, og førende kunstnere tegnede med stor succes forlæg 
til broderierne, heriblandt Thorvald Bindesbøll og Constantin Hansen. I 1890 åbnede Clara 
Wæver broderiforretning og hun var særlig dygtig til at tiltrække unge talenter til tegnestuen 
og stod i en årrække for ”den gode smag”. I 1928 åbnede Håndarbejdets Fremme og de havde 
blandt andre et samarbejde med arkitekt Mogens Koch og senere Gerda Bengtsson. Denne 
tradition fører Tine Wessel nu videre i sin nye bog: Korssting NU – Kunstindustri møder 
korssting.
   Broderiet er traditionel forbundet med luksus og ikke en nødvendighed. I takt med 
industrialiseringen i slutningen af 1800 tallet og produktion af metervarer blev der tid til 
broderiet, særligt i det bedre borgerskab (Christensen, 2011). Et håndværk der hovedsageligt 
henvendte sig til kvinder. I 1970’erne og 1980’erne faldt interessen og tiden for broderi, 
indtil 1990’erne, hvor det igen var en mand der satte fokus på broderiet: Kaffe Fassett, der 
med sine nye og bemærkelsesværdige farvesammensætninger vakte stor opsigt og blev en 
inspiration for mange. I dag har Håndarbejdets Fremme et godt samarbejde med blandt andre 
Ellen Marie Rodil, der i en årrække underviste på Skals Håndarbejdsskole, hvor hun var garant 
for ”den gode smag”.  Ser vi tilbage har det hovedsageligt været mænd, der har stået bag 
forlæg til broderi, og man kan jo få det indtryk, at Tine Wessel bevidst har ønsket at rette op 
på dette faktum, da hun udelukkende har inviteret kvindelige kunstnere med i denne bog. På 
spørgsmålet om valget af kvindelige kunstnere svarer Tine Wessel: ”Der er kun kvinder med, 
da jeg synes at der er så mange kvinder der gør det så godt - damerne først og så et det jo 
oplagt med en 2’er med mænd!”. ”…seje kvinder som jeg har fulgt og beundret”.

19 kvinder er blandt de særligt udvalgte til at lave forlæg for broderiet og vi får også en 
forsmag på Tine Wessels eget bud på ”broderi modern”. Nogle er autodidakte og andre 
uddannede Tekstil- og beklædningsdesignere, billedkunstnere, scenograf, keramikere og 
glasmagere, grafiker og illustratorer, arkitekter, fotograf, tatovør og designteknologer. Alle 
portrætteres i smukke poetiske sort/hvid foto af fotograf P. Wessel, og de fortæller i et 
interview, blandt andet om hvilket udtryk de har ønsket at opnå, hvorfor de har udvalgt netop 
dette kunstværk, og hvordan de vil definere godt håndværk. Ligeledes er Tine Wessel optaget 
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af, hvilket materiale de arbejder i. Flere fortæller om hvilket særligt forhold, de har til broderi, 
med associationer til kvinder i familien og deres broderede genstande, der til stadighed er i 
familiens varetægt. Tine Wessel har omsat forlæggene til mønstre, der alle findes i bogen, så 
du kan ”do it yourself”. 

   Bogen afrundes med en udførlig beskrivelse af presning og montering. En vigtig finish 
og igen pædagogisk opbygget med illustrationer, foto og arbejdsbeskrivelser. Samt en 
forhandlerliste. 
   I bogen er der løbende smukke interiør opstillinger hvori de broderede værker indgår, udført 
i samarbejde med Roxy klassisk. Her vises også flere eksempler på Tine Wessel broderi. 
Der er mønstre for enhver smag og boligindretning i de 20 puder, alle i tråd med tiden. Tine 
Wessel er en særdeles dygtig formidler, der forstår at skabe PR for sit arbejde, sammen med 
at hun har en helt særlig sans for det æstetiske med et herligt skævt fornyende tvist. Hun er en 
super dygtig netværker, hvilket bogen er et levende bevis for, og mange har fået øjnene op for 
hendes store potentiale. Blandt andet har Tine Wessel broderet en forside til modemagasinet 
Elle, og herigennem når hun også ud til den yngre del af befolkningen. Ligeledes har landets 
førende boligmagasiner fået øje på hendes arbejde. Hun underviser i egne broderisaloner på 
Frederiksberg, hvor eleverne strømmer til og er desuden gæstelærer på Professionshøjskolen 
UCC håndarbejdets Fremme. For Tine Wessel er broderiet en ventil.  Broderi er ”slow luxury”, 
det kan give en ro, der ellers er svær at finde i en travl hverdag skriver Tine Wessel i bogens 
forord. Netop glæden ved det gode håndværk og den ro broderiet kan give, ønsker Tine Wessel 
med denne bog at give videre til læseren. Bogen er dejligt fornyende i en tid med mange 
udgivelser af diverse DIY bøger. Samtidig kan den med sin historiske indledning inspirere 
til at dykke dybere ned i broderiets historie, komme tættere på nogle af Danmarks førende 
kvindelige kunsthåndværkere eller man kan simpelthen bare nyde at have en lækker ny bog i 
hænderne. En rigtig coffee table book.
   Se meget mere på www.tinewessel.dk Eller følg hende på Facebook: theneedlehasapoint.
På bogens dag d. 24.4.2015 blev bogen lanceret på en flot udstilling i Galleri LARM i 
Bredgade i København. Talrige håndarbejdsinteresserede var mødt op for at se de flotte 
puder og få lejlighed til at møde flere af kunstnerne bag værkerne, samt hilse på dagens 
hovedperson: Tine Wessel. Puderne er overraskende store, 50x50 cm, og det er super flot. Til 
at brodere puderne har Tine Wessel fået hjælp af brodøser over hele landet, fundet ved hjælp 
af netværket, der blandt andet tæller Selskab for kirkelig kunst. En af dem jeg talte med på 
udstillingen havde skrevet logbog og kunne fortælle, at det havde taget 50 timer at brodere 
puden. Alle puder er monteret med et super lækkert stof: Hallingdal 65, sponsoreret af Kvadrat 
(http://hallingdal65.kvadrat.dk/hallingdal). 

Christensen, Lars K. (2011) Portræt af en samfundstilstand i Snit – Industrialismens tøj i 
Danmark, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet

Susanne Klose, Cand.pæd. Didaktik Materiel Kultur

Luksusforordninger – 1588, 1683, 1736, 1783, 1783 og 1799
Hanne Frøsing Dalgaard (2015): Luksusforordninger – 1588, 1683, 1736, 1783, 1783 og 1799, 
særtryk af artikler fra tidsskriftet TENEN. 122 sider. ISBN-13: 978-87-994893-3-6

Etnolog Hanne Frøsig Dalgaard har igennem en årrække publiceret sin viden og indsigt i 
de danske luksusforordninger, der havde til formål at adfærdsregulere det danske folk, hvad 
angik deres forbrug af bl.a. tekstiler, beklædning, møbler og andet luksuriøst bohave. Det 
er blevet til seks artikler, der i perioden 1998-2014 alle er udgivet i Dansk Tekstilhistorisk 
Forenings tidsskrift TENEN. Disse er med den foreliggende publikation samlet i et, som en 
kulturhistorisk kommenteret kildeudgivelse. De seks forordninger er gengivet ordret efter 
Jacob Henric Schous ”Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne 
Breve” fra 1822, hvad vedrører folks klædedragt og retningslinjer for fejring af bryllup, 
gæstebud og opførsel i forbindelse med fødsler og dåb. Dertil formidler Frøsig Dalgaard 
forordningers indhold og betydning i form af kortere introducerende tekster til hver enkelt 
forordning samt noter, der forklarer det historiske sprogbrug.
   Forordningsteksterne er både tankevækkende og underholdende at læse. F.eks. tænk, 
at det på kongelige forordning i 1783 blev reguleret fra statsligt hold, at maks 32 gæster 
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måtte deltage i et bonde-bryllup! Fejringen måtte 
ikke strække sig over flere dage, kun 16 personer 
måtte deltage i festlighederne på andendagen, og 
det var forbudt ved disse lejligheder at servere 
mere end fire retter mad. Det sætter nutidens 
adfærdsregulering i relief. Her tænker jeg f.eks. på 
de enkelte kommuners krav til affaldssortering, på 
daginstitutioners madpolitik, statens rygeforbud 
og de adfærdsregulerende konsekvenser ved 
digitaliseringen af det offentlige og privates 
administration. ”Alt må forandres, for at alt kan 
forblive som det er” som den italienske forfatter 
Lampedusa skriver i romanen Leoparden (1959). 
Jeg fristes til at kommentere den historiske 
sammenligning med nutiden. Statslig regulering 
er intet nyt. Det er måden og formålet der 
ændres.
   For luksusforordningerne var det 
bagvedliggende rationale, sådan som Frøsig 
Dalgaard forklarer det, dels at sikre markering 
af samfundets rangklasser (indført i 1693 
og afviklet i 1730) og dels at fremme tidens 
merkantilistiske økonomi. Det var Christian 
III, der efter tysk forbillede indførte landets 

første luksusforordning i 1558 som en rigslov, der 
kaldes Den koldingske reces. Hanne Frøsig Dalgaard skriver 

”Det blev en del af tidens præg, at der blev grebet ind imod luksus, som blev 
forklaret som uøkonomisk, imod den kristelige lære og til skade for de svage” (s. 7). Mange 
samfundsforhold, 70 i alt, blev reguleret på denne måde. Kongemagten blev synliggjort og 
styrket, hvilket 100 år senere ledte frem til enevældens indførelse i 1660.  
   Den næste luksusforordning fra 1683 viser en øget deltaljeringsgrad af reguleringen 
af de enkelte rangklasser og stænder. Luksusforordningen af 16. april 1736 fremhæves 
som ekstraordinær  i og med, at det påbydes alle, der er i besiddelse af luksusvarer, som 
forordningen beordrer forbud mod, at man selvangiver disse for at kunne opretholde både 
brugs- og ejendomsretten hertil. Disse indberetninger, som i dag findes på Rigsarkivet, er 
et væsentligt historiske kildemateriale for at forstå især adelens bohave og den handel, der 
udvikledes i løbet af 1700-tallet med udlandet, som fik væsentlig betydning for befolkningens 
forbrugsvaner i perioden. Forordningen af januar 1783 var et eksempel på endnu en stramning 
af folkets luksusforbrug, hvad angik importvarer. Allerede i marts 1783 blev den foregående 
forordning fuldt op med øgede indskrænkninger i folkets adfærd for at styrke den hjemlige 
tekstilindustri. Den voksede frem pga. mulighederne for at hjemtage tekstile råmaterialer 
fra landets handelsstationer rundt om i verden. Det blev dog den sidste forordning af denne 
regulerende karakter, og hvor man for den enkelte kan tale om høj grad af frihedsberøvelse og 
begrænsning af mulighederne for at udtrykke sin identitet. Hanne Frøsig Dalgaard peger dog 
på, at det kun var i begrænset omfang, at forordningerne blev respekteret og bøder opkrævet. 
I 1799 gav statsmagten således op overfor reguleringen af såkaldt ”unødig luksus”, og i stedet 
for blev der over for landalmuen appelleret til, at den efterlevede anstændig Tarvelighed, uden 
tvang”. Landets præster blev opfordret til at håndhæve statens værdigrundlag.  
   Til trods for at staten stadig – og i rigt mål – regulerer borgernes adfærd, får læsningen af 
Hanne Frøsig Dalgaards gennemgang af Danmarks luksusforordninger 1558-1799 en til at 
prise sig lykkelig over, at staten trods alt i dag ikke finder det nødvendigt at bestemme, hvad 
folk skal have på.

Marie Riegels Melchior, Adjunkt og ph.d. v. Saxo-Instituttet, Det Humanistiske fakultet, KU. 

Maske og forklædning i Danmark
Redigeret af Inge Andriansen og Carsten Bregenhøj (2014): Maske og forklædning i Danmark, 
Aarhus: Aarhus Unviersitetsforlag 410 Sider. ISBN 978 87 7124139 6. 

De danske traditioner for at klæde sig ud, maskere sig i festligt lag, er måske ikke det, 
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vi danskere  i vores hverdag går rundt og 
tænker på som kære traditioner. Men efter at 
have læst det digre værk Maske og forklædning 
i Danmark, redigeret af folkloristen Carsten 
Bregenhøj og kulturhistorikeren Inge Adriansen, 
er opfattelsen en anden. Redaktørerne kalder 
deres bogværk for et indlæg i kulturdebatten 
som en form for modtræk til forestillingen 
om det senmoderne samfund, karakteriseret 
ved at være dynamisk, forandringsorienteret 
og i den forstand traditionsløst.  I bogen 
udfoldes historikken bag maske- og 
forklædningstraditionerne i Danmark. Det 
demonstreres gennem talrige eksempler, 
hvordan der er tale om levende traditioner, 
og hvordan nye traditioner hele tiden lægger 
sig til de eksisterende. Det at klæde sig ud 
og maskere sig tjener mere substantielle 
menneskelige formål end blot at være en 
flygtig og fornøjelig tendens, der kommer og 
går. Nej, her er der tale om traditioner, der 
er gjort af sejere stof end en forbipasserende 
mode. Formålet er at more sig, at skabe socialt 
samvær, oplevelse af fællesskab. Men, der er en 
væsentlig grund mere ifølge Carsten Bregenhøj, 
idet forklædningstraditioner fungerer som en ventil i hverdagen af regler og normer, vi som 
mennesker ellers indretter os efter, for at ikke alt ender i kaos, men i en vis form for ro og 
orden. ”Maskeskikke giver adspredelse, incitamenter og livskvalitet”, som det udtrykkes i det 
indledende afklarings- og definitionskapitel.  
   I bogen kan der således læses om de historiske aspekter ved maskering og forklædning i 
Danmark. Det handler blandt andet om hoftraditionen for maskerade- og karnevalsballer. 
Ifølge kultur- og sprogforskeren Anne B. Wallen, stammer traditionen fra Tyskland. Frederik 
III’s tyskfødte dronning Sophie Amalie (1628-1685) introducerede maskerade som kongeligt 
gæstebud. Dronningen fik iværksat, hvad vi nok i dag ville betegne som temafester, hvor 
gæsterne blev pålagt forskellige karakterroller, som de ved festen skulle spille. Maskerader 
iscenesatte det sociale samvær og tillod identitetsmæssig udfoldelse, hvilket ordinær 
selskabelighed ikke muliggjorde. Ludvig Holbergs (1684-1785) kommedie Mascarade fra 
1724 illustrerer det på vittig og fyndig vis. Men dette blev også for meget og ude af kontrol, 
hvorfor der samme år (1724) i København blev indført forbud mod i almindelighed at deltage 
i denne type forlystelse. Allerede årtier forinden, i 1688, var der indført det første danske 
maskeforbud i det offentlige rum, dvs. i Københavns gader, som jura-professor Henrik 
Stevnsborg beskriver og påpeger, at loven stadig er gældende med straffelovens paragraf 
134b, hvor der står: ”Den der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på 
offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller 
lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde eller fængsel 
indtil seks måneder” (s. 128).
   Det er dog de levende traditioner, der i bogen får mest plads. Blandt andet traditionen for 
Helligtrekongersløb på småøerne Agersø, Omø, Ærø og Als, fastelavnstraditionerne rundt 
omkring i landet, og traditionerne for julemandudklædning. Helligtrekongersløbene er nok de 
mindst alment kendte traditioner. De kan finde sted over flere dage omkring Helligtrekongers 
aften, og deltagerne har en af tre roller: at være vært, gæst eller udklædt. Udklædningen er 
enten en mandsdragt eller en kvindedragt og dertil maske. To og to går de udklædte på besøg 
hos deres naboer og har forinden aftalt, hvilke roller de hver i sær spiller, for med deres 
mummespil at bringe et budskab videre. Det kan være alvor men oftest, ifølge artiklerne, er det 
morskab og drillerier, som kendetegner besøgene. 
   Det er interessant og underholdende læsning. Der leveres gode indblik i de folkelige 
traditioner, som bryder hverdagens trommerum og markerer overgange i livsforløb. Det er 
forfriskende at blive gjort opmærksom på disse udklædningstraditioner, og på hvordan de hele 
tiden forandres i takt med kontinuerligt at blive praktiseret. Tradition og fornyelse fremstår 
i denne sammenhæng ikke som modsætninger, men som hinandens forudsætning. Bogen 
overbeviser om, at danske traditioner hverken er forsvundet eller udateret. Danske traditioner 
tager dog, i lighed med andre landes traditioner, over tid anden form og ofte i takt med det, 
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som bogen kalder ”kulturtilskud”, dvs. inspirationer og impulser udefra. 
   Maske og forklædning i Danmark er alt overvejende resultat af Carsten Bregenhøjs 
folkloristiske studier, som blev påbegyndt i 1970’erne og som kulminerede i 2001 med en 
forskningsbevilling på 1,2 millioner svenske kroner til udforskning af nordiske masker og 
maskeringstraditioner. Uden at det oplyses, må det formodes, at bogen er en del af projektets 
afrapportering.  
  
Marie Riegels Melchior, Adjunkt og ph.d. v. Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, KU.

Den lille pige med iskagen
Sissel Bjerrum Fossat: Den lille pige med iskagen. Marshallplan, produktivitet og 
amerikanisering, Syddansk Universitetsforlag 2015. 326 sider. Illustreret. Odense. 
ISBN: 978 87 7674 611 7

Den lille pige med iskagen er skrevet på baggrund af Sissel Bjerrum Fossats ph.d.-
afhandling The American Way eller den danske model? Hendes projekt var en del af et større 
forskningsprojekt om amerikansk påvirkning af Danmark i perioden efter 2. Verdenskrig. 
Bogens overordnede tema er da også amerikanisering. 
   Den amerikanske påvirkning belyses igennem en undersøgelse af de mange studierejser til 
USA, som blev gennemført i forbindelse med Marshallplanen. Et af de centrale elementer i 
Marshallplanen var at styrke produktiviteten i europæisk industri, landbrug og detailhandel, 
og studierejserne var et led i bestræbelserne på at lære europæerne mere produktive metoder. 
De skulle ved selvsyn studere forholdene i USA og tilbage i hjemlandet bruge deres erfaringer 
til at skabe et mere produktivt Europa. Det var i hvert tilfælde tanken, at det skulle foregå på 
denne måde. Bogen giver et bud på, hvordan denne overførsel af ideer og viden foregik og 
belyser på den vis, hvordan den amerikanske påvirkning i praksis kom til at udfolde sig. 
Amerikanisering er den overordnede ramme for bogens analyser, og det er også styrende for 
værket som helhed. Det er en af bogens helt klare styrker. Vi er som læsere hele tiden med og 
ikke i tvivl om, hvor vi er på vej hen. Bogen er veldisponeret og er i sin opbygning delt op i 
fem dele. Efter indledningen følger en blok bestående af tre afgrænsende og afklarende afsnit, 
efterfulgt af endnu en blok bestående af fire afsnit, hvor studierejsernes analyseres. Herefter 
sættes rejserne i det næstsidste afsnit ind i et europæisk perspektiv, før der afslutningsvis 
konkluderes. 
   I indledningen præsenteres vi for bogens overordnede projekt, især diskuteres 
amerikaniseringsbegrebet på interessant vis og sættes i forhold til produktivitet og studierejser. 
Herefter følger den første blok, hvor vi i tre 
afsnit trinvis får udbygget vores forståelse for 
Marshallplanen og rejserne. I først omgang 
gennemgås det amerikansk udgangspunkt for at 
iværksætte planen og de politiske diskussioner, 
det medførte i Danmark. Herefter føres vi videre 
over i produktivitetspolitikken. Den europæiske 
produktivitet var sammenlignet med USA’s i 
bund, og mange af initiativerne var derfor rettet 
mod en styrkelse af denne. Endelig kommer vi 
til selve studierejserne, hvis antal, organisering 
og finansiering gennemgås, før deres formål 
og deltagerne beskrives med alder, bopæl, 
uddannelse mv.   
   I værkets fire midterste afsnit gennemgås 
studierejserne fra fire perspektiver: 
Industriledernes, fagbevægelsens, landbrugets 
og detailhandlens. De fire afsnit er ens 
opbygget. Der indledes med en gennemgang 
af den øvrige forskning på området. Herefter 
beskrives status på området før og under 
Marshallplanens initiativer. Endelig gennemgås 
en eller flere konkrete rejser samt debatten 
i relevante faglige tidsskrifter, før der 
konkluderes. Der er tale om fire velskrevne 
afsnit, som indbydes giver god mening. Særligt 
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de to afsnit om henholdsvis industriledernes og fagbevægelsens rejser hænger tæt sammen. 
Produktivitet blev både set som et spørgsmål om forbedret teknologi og arbejdsprocesser 
og om amerikanske managementprincipper, hvor det handlede om at skabe bedre relationer 
mellem arbejdere og arbejdsgivere. Derfor er det vigtigt at se de to grupper i en fælles optik. 
   Efter analysen præsenteres vi for det afsnit, som jeg personligt har det sværest med. På ti 
sider forsøger forfatteren at sætte de danske studierejser ind i en europæisk kontekst. Gennem 
en række studier fra lande, der deltog i Marshallplanen, er målet at sammenligne, hvordan de 
amerikanske ideer blev modtaget og implementeret. Konklusionen på afsnittet er i grove træk, 
at måden, hvormed de nye ideer fra USA blev modtaget, er afhængig af den politiske situation 
i de enkelte lande. Det er en vigtig pointe, men afsnittet har ikke helt overbevist mig om, at det 
er sådan, det hænger sammen. Jeg savner på en eller anden måde nogle mellemregninger. Som 
forfatteren også selv er inde på, så er der tale om forskellige studier med forskelligt sigte, og 
det kan derfor være svært at lave denne type sammenligninger. Perspektiveringer er en vigtigt 
redskab i en akademisk afhandling, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det hører hjemme i 
en bog af denne type.
   Den afsluttende konklusion runder bogen fint af. Særligt er jeg glad for bogens pointer 
omkring fagbevægelsens positive modtagelse af Marshallplanen, som her sættes ind i en 
bredere kontekst. Forfatteren peger på sammenhængene mellem efterkrigstidens Danmark og 
udviklingen af den danske model, som især socialdemokratiet var med til at formulere, og som 
vi stadig i nutiden værner om, kritiserer og diskuterer. Vi får dermed trukket linjerne op til 
nutiden og forstår studiets relevans for aktuelle debatter. 
   Værket bygger på omfattende kildestudier. Forfatteren, der er historiker, har været i 
arkiver både på den ene og den anden side af Atlanten, ligesom relevante faglige tidsskrifter 
fra samtiden er blevet gennemgået. Det empiriske materiale sættes ind i en bred ramme 
af faglitteratur. Og selvom der i bogens forord står, at der er skåret ned på en række af de 
metodiske og teoretiske diskussioner, så formår forfatteren alligevel at trække dem ind på 
overbevisende vis. På den måde føler man sig som læser tryg ved, at vi præsenteres for et 
mangesidet billede af produktivitet og studierejser. Det er samlet set et omfattende materiale, 
forfatteren arbejder ud fra, men som med værket i sin helhed, er der blevet valgt nøje ud i 
forhold til analysen af amerikanisering. Derfor er der heller inden steder, hvor man fortaber sig 
i detaljen og mister overblikket. 
   I det hele taget er der tale om en bog, hvor der er taget hånd om modtageren. Sprogligt 
fornemmer man, at forfatteren har tænkt på en målgruppe, som ikke er hendes egne. Jeg ville 
eksempelvis ikke have nogle problemer ved at anbefale den til min historieinteresserede far, 
som hele sit liv har arbejdet med landbrug og derfor ville kunne finde dele af bogen interessant. 
Som fagperson oplever jeg heller ikke, at der er gået på kompromis med fagligheden i 
formidlingens hellige navn. 
   Fordi jeg til daglig arbejder med midtjysk tekstilindustri i efterkrigstiden, har jeg interesseret 
mig mest for industrilederne og fagbevægelsens rejser. Jeg fandt i de to afsnit mange gode 
oplysninger og refleksioner over produktivitet og teknologisk forandring, som jeg tager med 
mig videre. De omfattende rationaliseringer med tidstagning, samlebånd og ny teknologi, som 
syerskerne her på fabrikkerne blev præsenteret for fra slutningen af 1950’erne, henter givetvis 
inspiration i USA. Ligeledes har bogen skærpet mit blik for relationerne på arbejdsmarkedet og 
den måde, de ændrer sig i efterkrigstiden. Både ledere og ansatte på mange midtjyske fabrikker 
brystede sig af et behageligt samarbejdsklima. Man har søgt forklaringer på dette i: En særlig 
ånd på heden, i tilknytningen til landbruget eller i religionen. Måske skal vi nu til at kigge 
lidt længere væk: Til USA og til de studierejser, som også midtjyske fabrikanter, syersker og 
fagforeningsformænd deltog i. 
   Som etnolog savner jeg at komme tættere på deltagerne. Høre lidt mere om deres personlige 
refleksioner over alt det, de mødte i USA. Til alt held har jeg sådan en historie liggende på mit 
eget museums arkiv, som jeg nu vil hive frem igen og se i lyset af de mange nye oplysninger, 
som denne velskrevne bog har begavet mig. 
   Den lille pige med iskagen kan derfor kun anbefales. Den er stramt styret, velskrevet og 
bidrager med vigtige nye indsigter i den moderniseringsproces, som mange af de europæiske 
lande, herunder Danmark, gennemløb efter 2. Verdenskrig, og som på mange måder præger det 
samfund, vi lever i i dag. 

Kristine Holm-Jensen, museumsinspektør, Museum Midtjylland
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