
 

 

Hvad er det?  

Pensionist Jens Mikkelsen, Fanøgade 17, 

Jerslev, var i besiddelse af en del gamle 

landbrugsredskaber og andre brugsting, og 

dem har han nu skænket til 

Toftegårdsskolen i Jerslev. Blandt tingene 

var dette redskab, som ejeren Ikke kender 

brugen af. Skaftet har sandsynligvis været 

længere. Redskabet har sikkert været brugt 

til at stikke ind i noget og tage et eller andet 

med tilbage - men hvad? Det ville Jens 

Mikkelsen gerne, om der gennem VT kunne 

gives svar på.  

 

Høtyv, der ligner en brandhage  

Tegneren Lars Andersens opfattelse af en høtyv!  

Læserne, der har reageret på efterlysningen af en 

anvendelse af tingesten på bagsiden i onsdags, deler 

sig i 2 lejre, og de er ligeligt fordelt.  

Den ene gruppe mener, at redskabet er en brandhage, 

mens den anden siger, at det er en høtyv. Og hvem har 

så ret?  

Efter adskillige samtaler med læsere er 

bagsideredaktionen nærmest ved at tro på den sidste 

gruppe, altså, at det er en høtyv - selv om et sådant 

redskab for byboer er -en 2-benet greb, men sådan en 

hedder vist retteligen en fork!  

Den »rigtige« høtyv brugtes, da man stakkede hø og 

halm i det fri. Det yderste lag blev lagt, så det dannede 

ligesom et vandafvisende stråtag uden på stakken, og 

for ikke at ødelægge det ydre lag ved at tage en luns 

med forken stak man høtyven ind i stakken og trak en 

tør tot hø eller halm med ud. Høtyvens skaft var ca. en 

halv meter langt.  

De læsere, der mener, at redskabet er en brandhage, 

har nok uret, for en brandhage skulle efter høtyv-til-

hængernes udsagn have haft en ring anbragt lidt 

bagved spidsen, så der kunne bindes et reb i, hvorved 

flere end ham, der havde fat i det 4-5 meter lange 

skaft, kunne lægge kræfterne i hagen.  

Brandhagen brugtes til at rive stråtage med ild i ned, til 

at vælte mure med eller til at fiske indbo ud af et 

brændende hus med. Ja, og den var også god til at 

fiske spanden op af brønden med, når man havde tabt 

rebet, fortæller en læser! I øvrigt var brandhagen og en 

stige lovpligtigt udstyr på enhver landejendom i gam-  

le dage, fortæller læserne.    

Et tredje bud på anvendelsen er, at redskabet er en 

bådshage, men det er den nu nok for spids til.  
 



 

 Her er en brandhage  

Diskussionen har, så vidt bagsidereaktionen kan skønne, bølget frem og tilbage i landsdelen om 

brandhager og høtyve. En af dem, der har en rigtig brandhage med den karakteristiske ring i, er 

gdr. Niels Christensen, Jegen, Sæbyvej 176, Frederikshavn, og han har den fortsat hængende 

under tagskægget sammen med brandstigen. Hage og stige var i gamle påbudte brandredskaber 

på alle landejendomme, men Niels Christensen har ladet dem hænge • og det har tilsyneladende 

været en god forsikring, for der har aldrig været brand på gården. Den overtog han1or 53 år 

siden fra sin bedstefar; Niels Larsen, som har lavet skaftet på brandhagen. Bygningen, som 

redskaberne hænger på, er fra 1912, hvorimod stigen er af lidt nyere dato, fra omkring 1930. 

(Foto: Michael Bo Rasmussen)  



 

At vi dog ikke kunne se det med det 

samme. Den konklusion kan man 

godt drage efter et par dages 

veritabelt telefonstorm i hvert fald har 

Børge Nielsen, Strøybergsminde 1 

Aalborg, haft travlt med at snakke i 

telefonen, siden Bagsiden bragte 

billedet og efterlysningen af tangen. 

Dengang kunne ingen fortælle, hvad 

den skal bruges til.  

Op mod 160 henvendelser har der 

været direkte til ejeren, og dertil skal 

lægges en snes stykker, som har 

ringet til Stiftstidende.  

Langt størstedelen af de mange flinke 

mennesker, som har henvendt sig, er 

enige om, at tangen er til kandis eller 

sukker.  

Knud Svendsen, Gøttrupvej 291 i 

Fjerritslev fortæller:  

- Da kaffen første gang blev indført i 

Danmark, var det mest større 

herremænd og lignende notabiliteter, 

der havde råd til kaffen. Den blev  

serveret til selskaber, hvor mændene 

skulle have en større eller mindre skvæt 

brændevin den. For ikke at tilsidesætte 

damerne, fik de et stykke kandis eller 

sukker i kaffen. Kandis var i store 

klumper og sukkeret var pladesukker. 

Og det var der, sukker- eller 

kandistangen kom i anvendelse. De to 

»kæber« kunne klippe stykker i 

passende størrelse af.  

Børge Nielsen fortæller, at mange selv 

ejer en lignende tang, og derfor er han 

nu sikker på, at dens anvendelse har 

været det her nævnte.  

Men der var mange andre bud. 

Omkring 25 mente, at den har været 

anvendt i forbindelse med kreaturer, 

nemlig til at gribe genstridige bæster i 

næsen Andre talte om hestehove, 

glasurtang og skornagerværktøj.  

 Tangen er til kandis-stykker  

Et stort flertal har udnævnt den til sukker- eller kandistang.  

Foto: Søren Schnor  



 

 

Gitte Lindskou i Nørresundby fik forleden 

ryddet op i en skuffe. Allerinderst lå der en 

dims. Hvad det er for en dims, kan Gitte 

Lindskou ikke finde ud af.  

Hvad skal den egentlig bruges til.  

har hun spurgte flere af sine venner, men de er 

lige så meget spørgsmålstegn, som hun selv 

er.  

 

Derfor har hun nu besluttet at bede 

NORDJYSKE Stiftstidendes læsere om 

hjælp. Er der nogen, der kan sige: "Jamen, 

det er da en .... ", er de velkommen til at 

kontakte Gitte Lindskou på mailadressen 

gjlindskou@stofanet.dk.  
 

Den er ikke stor, fremgår det af sammenligningen med lighteren. Man hvad er det?  

Hvad er nu det?  



 

 

NORDJYSKE Stiftstidende Torsdag 7. oktober 2010  

 

ARKIV HAR fået indleveret dette apparat, men hvad er det til?  

Foto: Bente 
Poder  Hvad er den til?  

DIMS: Hvad er denne dims til? Det spørger Povl 

Erik Nielsen fra Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv.  

Han har fået dimsen indleveret.  

- Vi er mange, der har vendt og drejet dimsen uden 

at finde ud af, hvad den kan bruges til. 



 

 

Dette REDSKAB bruges ved arbejde med skifertag.  

Redskab til skifertag  
Knud Pedersen i Skovsgård efterlyste i avisen 

forleden oplysninger om et redskab, som han har ejet 

i adskillige år uden at vide, hvad det anvendes til.  

NORDJYSKES læsere havde svaret.  

Knud Pedersen modtog 68 henvendelser, og langt de 

fleste oplyste, at redskabet bruges i forbindelse med 

udskiftning af plader i et skifertag.  

- Blikkenslagere - både aktive og pensionerede - 

kunne berette om brugen, og værktøjssælgere 

oplyste, at de stadig har redskabet i udvalget.  

Knud Pedersen takker for hjælpen fra de mange 

venlige læsere.  



 

 

"Rundsaven" er en strigle til hunde og heste, mener flertallet af læsere.  

Bagsiden stillede først på 

ugen-på vegne af Karl 

Otto Hutle - et spørgsmål 

til læserne: hvad skal 

genstanden på billedet 

bruges til? Og mange læ-

sere har heldigvis svaret 

og givet deres bud på, 

hvad "rundsaven" er.  

Karl Otto Hutle oplyser, 

at han har fået omkring 20 

bud, og at de fleste læsere 

mener, at det er en strigle 

til hunde eller heste. 

Bagsiden har også fået en 

lang række mails fra 

læsere, og også  

her er det flertallet, som 

mener, at det er en strigle.  

Således skriver bl.a.  

Jette Evers fra Aalestrup:  

- Det er en strigle til at 

fjerne vinterpels på en hest. 

Jeg bruger den til mine 

islandske heste, skriver hun 

og tilføjer, at den også kan 

bruges som sved- eller 

vandskraber, når man skyller 

en svedig hest.  

At det er en strigle, er 

formentlig det rigtige svar, 

men der er også  

 Mange bud på "rundsaven"  

folk uden hunde eller he-

ste, som har fundet noget, 

som genstanden kan 

bruges til.  

Således fortæller C. S.  

Jensen fra Støvring, at det 

er et lugeredskab - og at 

det er et ret godt redskab i 

øvrigt. Og Karl Otto Hutle 

har også fået bud, som 

forklarer, at den er til at 

rengøre roer med eller slå 

mursten i stykker med.  

Bagsiden takker for alle 

de mange henvendelser.  
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Ved nogen noget om den mystiske tang?  

GÆTTELEG: Poul Eriksen fra Gandrup 

er kommet til kort. Det samme er et hav 

af mennesker, han har spurgt uden at 

finde svaret.  

For hvad er det, vi ser på billedet her?  

Poul Eriksen er klar over, at der er tale om 

en tang, men trods den ihærdige spørgen 

er han derudover ikke kommet 

nævneværdigt nærmere en løsning af 

gåden.  

- Jeg blev spurgt om, hvad det mon var af 

en ældre dame, der har fundet tangen i sin 

afdøde mands gemmer, fortæller Poul 

Eriksen, der blot måtte trække på 

skuldrene og erkende, at svaret ikke lige 

lå på tungen.  

Men måske kender du det?  

I så fald vil Poul Eriksen blive glad for en 

opringning på telefon 9825 9038. Eller 

alternativt at få svaret tilsendt på adressen 

Møllevænget 1, 9362 Gandrup.  

 

 

Det er en ”fastholder-tang”, kan bruges til 

at klemme to emner sammen, som skal 

loddes eller svejses. 

HVAD ER det, spørger Poul Eriksen 
fra Gandrup. Privatfoto  



 

 

 

Gådefuldt værktøj  

DET ER foreløbig en gåde for både Bagsideredaktionen og Kurt Gregersen i 
Halvrimmen, hvad de to stykker værktøj har været anvendt til.  Privatfoto  

VÆRKTØJ: Kurt 

Gregersen fra Halvrimmen 

er faldet over to stykker 

værktøj af ældredato.  

Indtil videre er det dog ikke 

lykkedes hr. Gregersen at 

finde ud af, hvad han skal 

bruge sine nyerhvervede 

fund til.  

Ingen har nemlig hidtil 

været i stand give et  

fornuftigt svar, når Kurt 

Gregersen har spurgt, hvad 

værktøjet mon kan have 

været brugt til.  

Svaret ligger også uden for 

Bagside redaktionens 

kompetenceområde, så svaret 

på gåden er hermed sendt 

videre til læserne.  

Hvad har de to stykker  

værktøj mon fundet 

anvendelse til?  

En lille ledetråd. På den 

asymmetriske knibtang står 

der ELDI.  

Svaret kan ringes til Kurt 

Gregersen på tlf. 9823 8071  



 

 

Et redskab med mange muligheder  

Det er et redskab med mange 

anvendelsesmuligheder, vi 

forleden bragte på 

NORDJYSKE Stiftstidende.  

Telefonerne har på det 

nærmeste været rødglødende 

hos Svend Aage Løth 10. 

Brønderslev, efter at vi bragte 

billedet af to dimser.  

Det store redskab har flere 

anvendelsesmuligheder, 

ifølge de henvendelser, der 

kommer fra læsere.  

Tømrere og snedkere for-

tæller, at den er til at skrabe 

lim af, når man limer træ 

sammen.  

Flere læsere kan også for-

tælle, at den er til at fjerne 

kanter fra ciporex-plader  

med. Når ciporexplader - 

indvendige mure - blev limet 

sammen, kunne der opstå 

skarpe kanter.  

Flere læsere kan også for-

tælle, at de har brugt redska-

bet til at skrabe gammel ma-

ling af vinduer, til at skrabe 

gammel fernis af gulvbræd-

der, og i fiskekredse har den 

været brugt til at skrabe både 

og skibe med.  

Der er - ifølge henvendelser - 

mulighed for at skifte jernet i 

redskabet ud.  

Den lille dims er ifølge de 

enkelte henvendelser, der er 

kommet på den, en hjørne-

strammer til billedrammer.  

Det er et redskab med mange 
anvendelsesmuligheder.        FOTO HENRIK LOUIS  



 

 

Sådan ser dimsen ud. Den dukkede op under et større  

oprydningsarbejde på en gård i Sterup.  FOTO KURT BERING 

Metal-dims eller …  
Denne dims er fundet hos 

Marianne Østergaard i 

forbindelse med et omfattende 

oprydningsarbejde på hendes 

ejendom i Sterup.  

Der har været holdt 

loppemarkeder over mange af 

effekterne fra gårdens gemmer, 

og mange af kunderne er i den 

forbindelse blevet spurgt om  

dimsens anvendelse - men 

ingen er kommet op med et 

svar.  

Marianne Østergaard og 

flere med hende vil nu gerne 

vide, hvad det er, og hvad 

den har været brugt til.  

Kender du svaret kan du 

ringe til Marianne Østergaard 

på  

9883 1169.·  

 

Den bruges af 
tandteknikere  
STERUP: En læser efterlyste forleden anvendelsen af denne dims. 

den er fundet under oprydning i Sterup. Mange mennesker har haft 

den i hånden, men uden resultat. Men tandplejer Helle Schiødt fra 

Nordjysk Implantan Center i Hirtshals fortæller, at det er en 

okkludator.  

En okkludator anvendes af tandteknikere. Proteser til over- og un-

dermund anbringes i okkludatoren, og så kan man med et tryk åbne 

den, som man åbner en mund.  

- Så kan tandteknikeren se, om proteserne til over- mund og 

undermund passer til hinanden.  

 
Det er en dims, som tandteknikere benytter.  FOTO: KURT BERING  

 



 

 

- Og nu vil vi gerne vide, 

hvad det er for et redskab og 

hvad det har været brugt til, 

fortsætter hun.  

Hvis nogle af Bagsidens 

læsere kan være behjælpelige 

med at fortælle "nørkle-

damerne" i Pandrup kan man 

ringe til Mie Jensen 

98244705.  

Bagsiden har fået brev fra en 

gruppe strikkende damer i 

Pandrup, fordi en mærkelig 

genstand fulgte med, da de fik 

nogle garnrester foræret.  

- Vi er nogle damer i en 

nørkleklub der strikker børnetøj 

til Røde Kors, fortæller Mie 

Jensen fra Pandrup, som med 

egne ord er "nørkleleder" for 

gruppen.  

Nørkle-pind eller ...  

Den ser lidt farlig ud, men har den været brugt til  
noget med strikning?  

 

Mysteriet om nørklepinden er løst - det er en smyrnanål, som 
bruges til at sy tæpper og puder med.  

Nål til tæpper og puder  
For et par dage siden bragte vi her på Bagsiden et billede af et 

håndarbejde redskab, indsendt af Mie Jensen på vegne af nørkledamerne i 

Pandrup, som gerne ville vide, hvad denne tingest kan bruges til.  

Og det var der mange af Bagsidens læsere, som kunne hjælpe med.  

 

- Jeg har fået over 30 henvendelser fra folk, som fortæller, at det er en  

smyrnanål. En nål, man kan sy tæpper og puder med, fortæller Mie Jensen, som 

på vegne af Røde Kors' nørkledamer i Pandrup nu takker for alle henvendelser 
 

 



 

Høvlen blev brugt 
til blandt andet 
tagspær, mener 

flere læsere.  

Høvl til tagspær  

Af Esben Heine  
 

Flere af NORDJYSKE 

Stiftstidendes læsere har reageret 

på omtalen på bagsiden af en 

høvl, som Else Andersen, 

Brønderslev, forleden fandt på et 

loft.  

Aage Jensen, Fælledvej, 

Saltum, mener, at det er en høvl, 

der er brugt til tagspær.  

- I gamle dage, da pengene var 

små, var det dyrt at købe tagspær 

på et savværk, så i stedet købte 

man run de træstammer   

fra skovene.  

- De skulle så høvles flade på 

den ene side, hvor lægterne til 

taget skulle slåes på, fortæller 

Aage Jensen. Det var praktisk 

at kunne høvle i begge 

retninger, når man skulle høvle 

et langt spær. Forneden kunne 

man høvle ind mod sig selv.  

Aage Jensen har ikke selv 

brugt en sådan høvl, men har 

kendskab til nogle, der har 

brugt den.  

Nogenlunde samme for-

klaring har Karl Maksten,  

Rantzausgade 40 i Aalborg.  

- Høvlen er en rubank, 

fortæller han. Den er speciel, 

både fordi dens greb sidder på 

siden, og fordi man kan høvle 

med den begge veje.  

- Selv om jeg ikke har brugt 

en sådan høvl, mener jeg, at 

den har været anvendt til 

afhøvling af loftsbjælker samt 

ved skibsbyggeri til afhøvling 

af skibets planker.  

NORDJYSKE Stiftstidende 

takker for de mange hen-

vendelser fra læsere.  



 

 

Af Esben Heine  

 
 Hvad har denne specielle høvl 

været brugt til?  

Det spørger Else Tolstrup 

Andersen, Algade 43 i Brøn-

derslev om. Den er fundet under 

reparation af ejendommen, der 

er fra 1800-  

tallet, og måske har den ligget 

der i lige så lang tid.  

- Vi har aldrig kunnet komme 

op på loftet, da der kun er 15 

centimeter. Men da taget blev 

fjernet, dukkede høvlen frem.  

Else Tolstrup Andersen er 

meget interesseret i at høre om 

NORDJYSKE Stiftsti-  

dendes læsere, kan fortælle, 

hvad den specielle høvl har 

været anvendt til. Det ser ud til, 

at den kan høvle i begge 

retninger, ligesom den er 

forsynet med et håndtag.  

Hvad har denne specielle høvl været brugt til?  FOTO HENRIK 
LOUIS  

Hvad har den været brugt til?  



 

 

Hvad blev de brugt til?  

FUND: Benny Jakobsen fandt to besynderlige værktøjer under oprydning  

Af Claus T. Kræmmergård  

HJØRRING: Benny Jakobsen, der 

bor på Vejbyvej udenfor Hjørring, 

stødte forleden på en mærkelig 

genstand.  

Sammen med en bekendt var 

han ved at rydde op på en ejendom 

på Harkenvej i Rakkeby, da de 

fandt et mærkværdigt stykke 

værktøj i baghuset.  

Ingen af de to kendte til 

værktøjet, og derfor ønsker de nu 

hjælp fra Bagsidens læsere.  

Værktøjet fra Harkenvej er dog 

ikke det eneste, som Benny 

Jakobsen ønsker at  

præsentere for bagsidens læsere.  

Under oprydning hos en nabo 

dukkede et andet u'kendt stykke 

værktøj op.  

I dette tilfælde har Benny 

Jakobsen dog rådført sig med 

Inger Andersen, Bagterp, der 

mente, at det pågældende stykke 

værktøj muligvis stammer fra 

Kolind på Djursland.  

Inger Andersens forældre boede 

på i Kolind, men flyttede i 1918 

til Hellum, hvortil de medbragte 

et stykke værktøj, som svarer til 

det pågældende. Inger Andersen 

anslår, at værktøjet muligvis 

stammer fra et skomager-

værksted.  

Værktøjet herover fandt 
Benny Jakobsen under op 
rydning hos en bekendt 
på Harkenvej i Rakkeby. 
Værktøjet til venstre fandt 
han hos en nabo. Det har 
muligvis sin oprindelse på 
Djursland og stammer 
angiveligt fra et 
skomagerværksted. 
 FOTO: HANS RAVN  



 
 

   

Fra midten af 1800-tallet begyndte glarmestre i hovedstaden selv at fremstille 

rammer, som fik påført en såkaldt "kridering" på kridermaskiner af tysk fabrikat. 
  

Høvl til billedrammer  

Af Esben Heine  

Palle Ø. Jensen fra Klim i Han Herred har selv en lignende høvl med stødlad.  

Meningerne er delte om, hvad den 

høvl, vi forleden bragte på 

Bagsiden, blev brugt til.  

De seneste oplysninger viser, at 

det sikkert er en høvl, der er brugt 

til fremstilling af billedrammmer, 

og det fastslår fire læsere.  

Leif Sørensen fra De "gamle" 

Træ- og Glasfag i 

Haandværkerhuset i Aalborg, 

fortæller, at det er rubank.  

Huset har selv et eksemplar, og 

han har suppleret sin viden fra 

bogen "Gamle danske håndværk".  

Ifølge Leif Sørensen er høvlen fra 

1900-tallet eller  

- Rammelisterne blev skåret i 

gering på et stødlad med rubank. 

Dette enkle stykke værktøj blev 

senere forbedret med to gerings-

klodser på to jern, så rammelisten 

kunne "stødes" i begge ender uden 

at blive vendt. Senere blev 

stødladen afløst af stødmaskinen 

eller klippemaskinen, der kan 

hugge rammelisten op, samtidig 

med at man "støder" den.  

Tidligere snedker Egon Larsen 

fra Hobro har samme opfattelse.  

- Jeg brugte en sådan høvl  
 

så sent som i 1970'erne, for-

tæller han.  

Helge Christensen fra Lyngså 

Husflidsskole fortæller, at 

skolen i 1950 købte en ny høvl, 

og han fortæller, at den blev 

brugt til at lave hjørner på 

billedrammer i 45 grader.  

Palle Ø. Jensen, Klim, der har 

en stor samling afhøvle, har 

også en magen til den, der er 

fundet på et loft i Brønderslev. 

Den er endda forsynet med 

såkaldt stødlad, hvori 

elementerne til billedrammerne 

placeres.  

I Haandværkerhuset har man 

også en høvl, der er brugt til 

tagspær. Men den kaldes ifølge 

Leif Sørensen en oksehøvl.  



 

 

Den mærkelige høvl med to jern og håndtag på siden er en 

såkaldt rubank, en lang høvl, som har været brugt til at lave 

rammer med.  

Høvl til at lave rammer med  

Forleden efterlyste Bagsiden en 

forklaring på, hvad er mærkelig 

høvl med to jern havde været 

brugt til.  

Det var et lidt svært spørgsmål, 

for vi har kun fået et svar - men 

det er så til gengæld fra en 

»træmand«: tømmerhandler 

Egon Svendsen, Elling Tømmer-

handel.  

Med støtte i en ældre bog 

fortæller han, at fra 1788 har 

man efterretning om, at 

glarmestre herhjemme gav sig af 

med indramning af »kobber-

stykker«.  

Fra midten af 1800-tallet 

begynder glarmestre i 

hovedstaden selv at fremstille 

rammer, som fik påført 

»kridering« på et stødlad med 

rubank. Dette enkle stykke 

værktøj forbedres senere med to 

geringsklodser og to jern, så 

rammelisten kunne »stødes« i 

begge ender uden at blive vendt.  

Senere afløses stødladen af 

stødmaskinen eller klip-

pemaskinen, der kan hugge 

rammelisten op, samtidig med at 

man »støder« den.  



 

 

Hvad har den været brugt 
til, spørger Thommy Funder, 
Brønderslev.  

FOTO: HENRIK LOUIS  

En skruetvinge - 

men til hvad  
Hvad er det, spørger Thommy Funder fra 

Brønderslev.  

Det ligner umiddelbart en skruetvinge i 

træ, øverst er der et hul, hvorfra der er en 

rende, der ligner et afløb. Dimsen er 

fundet på en gammel møllegård i Voerså, 

som FDF benytter til sommerlejr.  

En gruppe fingersnilde folk fra FDF 

samvirke mødes for at vedligeholde møl-

legården første mandag i hver måned.  

Under dette arbejde har deltagerne 

fundet træ-dimsen og spurgt sig selv og 

hinanden, hvad den mon har været brugt 

til. Men svaret er udeblevet. 

Vildmosemuseet i Brønderslev har ligele-

des været rådspurgt, men havde ikke 

noget umiddelbart bud på dimsens anven-

delse.  

Skulle der mon blandt læserne sidde en, 

der ved, hvad den kan bruges til - eller 

hvad den har været brugt til - så ring til 

Thommy Funder på 98 82 22 48.  



Er det et mislykket forsøg på invasion fra Mars - 
eller et uheldigt havdyr? PRIVATFOTO  

Denne tingest blev set en aften for nyligt på 

stranden ved Løkken - og der var mange af dem. 

Indsenderen af billedet vil gerne vide, hvad det er. 

Hun oplyser, at tingen bevægede sig, når man 

rørte ved dem.  

Er der blandt læserne nogen, der ved, hvad 

fænomenet er?  

I givet fald må du meget gerne sende en mail 

med en forklaring til hjoerring@nordjyske.dk eller 

ring på tlf. nr. 99245142.  

Så vil vi viderebringe oplysningerne her på 

siden, så ikke bare indsenderen af billedet men vi 

alle sammen bliver lidt klogere på tingesten.  
 

Strandmysteriet er løst  

Et mysterium er løst med 

hjælp fra jer, kære læsere. På 

torsdagens bagside efterlyste 

NORDJYSKE henvendelser 

fra folk som kunne udpege 

fænomenet på billedet.  

Det strømmede ind med 

svar på både mail og telefon. 

Der er efter al sandsynlighed 

tale om en koloni af 

langhalse, også kaldet 

rankefødder. Det er et 

krebsdyr i slægt med rurerne. 

Langhalsene har 

tilsyneladende hægtet sig  

fast på et stykke tangbark fra en 

tangplante. Tangbark består af 

tusindvis af små celler og er et 

mosdyr, skriver turistchefen i 

Lønstrup, Claus Brøndum.  

Ifølge turistchefen gav langhalse 

også tidligere anledning til stor 

undren. Det var en udbredt 

opfattelse i folketroen, at de 

kunne forvandle sig til ænder og 

gæs.  

Langhalse skulle være en 

delikatesse i Spanien ved juletid. 

Helge Selchau har  

prøvesmagt langhalse, men der 

er dog ikke meget kød i den lille 

læderagtige stilk, de smager lidt 

ligesom rejer.  

Langhalse findes ved kyster 

fra Nordsøen til Middelhavet, 

og de lever sædvanligvis på 

dybt vand, men også på 

drivtømmer.  

De er ca. 3-4 centimeter lange 

og lever af plankton. 

Langehalse/rankefødderne er 

udstyret med typisk seks par 

lange, slanke togrenede 

lemmer, der bærer fine børster 

- deraf navnet. Vi takker 

læserne for hjælpen  
 

Hvad er det? Dette billede på 
torsdagens bagside medførte en 
del henvendelser til redaktionen. 
Der er tale om langhalse. 
PRIVATFOTO  

Fejlslået angreb fra Mars?   



 

 

De fem krukker i forgrunden kan alle rummes i krukken, 
der ligger i baggrunden. Hvad har de været brugt til?  

Hvad er det?  
Hvad mon dette apparat har 

været brugt til, spørger en læser, 

og Bagsiden lader spørgsmålet 

gå videre til medlæserne.  

Apparatet er en lille »krukke«, 

fem cm i højden og knap seks cm 

i diameter. Den er lukket med et 

låg, som kan låses med en lille 

anordning, og på låget sidder der 

i øvrigt et bærehåndtag.  

Åbner man låget, åbenbarer der 

sig fem små krukker indeni - helt 

efter det russiske babushka-

princip. Den største af krukkerne 

har en diameter på fem cm, den 

mindst er  

kun to cm bred og og godt en 

cm høj.  

Det hele er fremstillet af 

metal, måske en legering. På 

låget står årstallet 1723 og 

nogle symboler (på metaller?), 

og symbolerne går igen på 

randen af den største af 

krukkerne indeni.  

Hvis nogen læser på 

baggrund af denne forklaring er 

i stand til at fortælle, hvad 

apparatet har været brugt til, vil 

Bagsiden gerne høre det. Skriv 

til:  

Bagsiden, VT, postboks 60, 

9800 Hjørring, eller fax på 98 

92 66 01.  



 

 

Fra krigens tid  
Af Mette Møller  

Der blev udløst en veritabel 

telefonstorm, da Bagsiden torsdag 

bad læserne om hjælp til at finde ud 

af, hvad en ]ile æske med snoretræk 

i fra Siemens var for en. Bagsiden 

havde fornøjelsen af at snakke med 

omkring 50 hjælpsomme læsere, der 

var helt enige om, hvad tingesten 

har været brugt til.  

Der er tale om en maskine til at 

slibe barberblade med. Den 

fungerer sådan, at man lægger 

kniven i med hullerne over de sorte 

runde dutter, og så trækker man 

snoren igennem 10-14 gange, 

hvilket får de sorte dutter til at 

snurre rundt, og så bliver 

barberbladet slebet op ad de brune 

ribbede tingester.  

- Det var dengang et barberblad 

kostede fem øre, og de dyreste 

kostede 25 øre,  

men dem var der ingen, der havde råd til, 

man skulle jo spare, fortæller en læser, 

Winther Sørensen i Gl. Hassens.  

Alle opkald fra læserne, som Bagsiden 

modtog i løbet af dagen, gav samme be-

sked - det er en barberblads slibemaskine.  

- Sådan en har jeg slebet mange 

barberblade i af min fars. Den er fra 

krigens tid, fortæller Arne Steen Madsen, 

Hjørring.  

Langt de fleste af læserne havde stiftet 

bekendtskab med maskinen i krigens tid, 

og mange har fået lov at lege med sin 

onkel, fars eller bedstefars 

barberbladsslibemaskine.  

Dermed kan vi fastslå, at genstanden er 

mindst 60 år gammel.  

Bagsiden siger tak til læserne for de 

mange henvendelser.  

En barberblads-slibemaskine fra krigens tid.  FOTO HANS RAVN  



 

 

Hvad har denne drejede pind været brugt til?  

Hvad har denne fint drejede 

træpind været brugt til, spørger 

en bagsidelæser i Albæk, som 

står helt på bar bund.  

Bagsiden lader spørgsmålet 

gå videre til læserne, som kan 

sende deres svar til: VT, 

Bagsideredaktionen, postboks 

60 9800 Hjørring.  

Der har været yderligere en 

reaktion på nothøvlen, der blev 

vist forleden. K. Simonsen, 

Gaden 91, Sindal, er sikker på, 

at det ikke et stykke 

bødkerværktøj.  

- Den blev brugt ved notning 

= tilpasning indvendigt i 

smørdritler, saltkar  

Et stykke bødkerværktøj, 
fortæller en læser.  

 osv., når bund (og låg) blev sat i, 

fortæller han.  

Vedrørende den mærkelige 

målestok, som vi også viste et 

billede af forleden, har der kun 

været en henvendelse. Helge H. 

Nielsen, Oddevej 29, Skagen, 

Skagen, mener at kunne genkalde 

sig det navn Otte Dørge, 

København, som står på stokken:  

- Jeg var i marinen i 1937. Vi var 

rundt på Holmen og også inde for at 

se modelskibsbyggeriet. Det var 

netop en Otte Dørge, der var leder 

af det.  

Bagsiden vil gerne vide mere om 

målestokken og dens anvendelse.  

Hvad er det?  

Hvad har målestokken her 
været anvendt til?  



 

 

Hvad er det her og hvor gammel er dimsen, spørger Hans 
Aage Bager på vegne af en dame. FOTO: LARS PAULI  

Hans-Aage Bager, Gyvelvej 14, 

Brovst, vil gerne vide, hvad dimsen 

på billedet har været brugt til.  

- Jeg har fået den af en gammel 

dame på et plejehjem og har lovet 

hende gennem NORDJYSKE at få 

opklaret, hvad det er for et redskab, 

fortæller Hans-Aage Bager. Jeg 

tror, det er et syredskab, og jeg tror 

også, det er meget gammelt.  

 

Messingstykket uden på 

træskaftet er forsynet med 

målemærker, og i skaftet bag 

messingstykkets åbning er et hul, 

måske til et søm eller lignende. 

Messingstykket kan flyttes frem 

og tilbage. I hele spidsens længde 

er en rille og yderst et hul, ting, 

der igen antyder, at der er tale om 

et syinstrument.  

En dims til at sy med?  

Det er en Smyrnanål  

Så er der svar til Brovst på hvad det var for en dims. Ifølge 83-årige 

Ingeborg Sørensen fra Aars, er der tale om en Smyrna-nål - altså en nål 

til at lave smyrnatæpper med.  

Hun mener, den stammer fra slutningen af 1920'erne. Nålen fik senere 

en efterfølger,  en lidt mere avanceret nål med et lille hjul, som gjorde 

den nemmere at arbejde med, når man skulle lave større tæpper.  

Ingeborg Sørensen har selv lavet tæpper med srnyrnanålene, fortalte 

hun, da hun troppede op på redaktionen med nål i hånd.  

 
 

Det er en nål, og Ingeborg Sørensen fra Aars har selv brugt den.  
 



 

 

Faconen under denne gryde er speciel, men hvorfor mon 
spørger Per Holmstrup fra Farstrup ved Nibe.  

der var bagest på et gammelt 

komfur. Her var normalt vand i 

til at øse op fra, så det virker 

næsten dobbelt.  

Per Holmstrup fortæller, at 

underdelen af gryden heller ikke 

bærer præg af at have været i 

kontakt med ild. Måske 

stammer den fra udlandet, 

spørger han.  

Bagsiden og Per vil gerne vide 

mere om den specielle gryde, 

måske kan nogle af Bagsidens 

læsere hjælpe med et godt svar.  

Af Eva Selder  

Hvad er det, spørger Per 

Holmstrup fra Farstrup ved Nibe.  

Han undrer sig over kob-

bergryden, der sikkert har været 

beregnet til opvarmning af vand 

på et gammeldags komfur.  

Faconen nedenunder gryden, 

eller er det en stegepande, er 

mærkelig, det ser ud som om den 

er beregnet til at sænke ned i det 

"vand kar",   

Hvad er det for en gryde?  



 

 

Hvad er den til?  

Hvad er dette redskab til, spørger Svend Aage 

Larsen, der bor Rugvanqen 20 i Jerslev.  

Svend Aage Larsen fandt redskabet under 

oprydning i et dødsbo, hvor det lå i en lade nær 

Morild i Vendsyssel. Han har spurgt flere, men 

ikke fået noget svar. Derfor beder han nu læserne 

om hjælp for at få opklaret mysteriet.  

Der er mulighed for at skrive til Svend Aage 

Larsen på adressen Rugvangen 20, 9740 Jerslev, 

eller han kan kontaktes på tlf. 9883 1814, hvis 

man ved, hvad redskabet skal bruges til.  

FOTO KURT BERING  

 



 

 

Denne lille kniv blev engang anvendt til 

åreladning af mennesker. På skæftet står der: 

»Ever ready« (altid parat) samt »Stropping 

handle« (strygehåndtag). Indsat det forede 

hylster, som kniven ligger i.  

Denne lommekniv har et blad, som også har 

været brugt til åreladning af heste.  

En læser, der har en lignende 

kniv, er fhv. gdr Gunnar 

Sandager, Østervænget 16, 

Astrup. Han har arvet den efter 

sin oldefar, Peder Christian 

Nielsen, og mener, at den er ca. 

150 år gammel.  

Men derudover har han to andre 

arvestykker fra oldefaderen, der 

brugte dem på gården  

Sandagergård, som var i slægtens  

eje i 300 år indtil for ti år siden. 

Det er en almindelig lommekniv, 

hvori der et blad med det 

karakteristiske trekantede blad, 

samt en meget lille lommekniv 

med en lille skarp udvækst på 

bladet.  

Den ene kniv har været brugt til 

heste, mens den anden kniv har 

været anvendt til åreladning af 

mennesker.  



 

 

Den firkantede messingklods med 

de fire huller er ikke større, end den 

kan ligge i en bukselomme. Den 

store øsken er skruet fast med 

gevind. Når man den drejer 

øskenen helt af, viser det sig, at den 

udgør enden af en kraftig træskrue, 

der ligger inden i messingklodsen. 

Tingesten er indleveret til 

Bagsideredaktionen af en læser i 

Frederikshavn. Ved du, hvad den 

har været brugt til, kan du skrive til  

Bagsideredaktionen, VT, postboks 

60, 9800 Hjørring, eller faxe på 98 

92 66 01.  

Hvad er det?  



 

 

Kuglen hører til et engelsk spil: 

bowls  

En læser har reageret på Bagsidens 

nødråb om oplysninger om, hvad en sort, 

tung kugle med et 2- tal på, er beregnet 

til.  

Det er - selvfølgelig er vi lige ved at sige - 

en englænder, for kuglen hører nemlig til 

et engelsk spil.  

Keith Hurley, Polarstjernevej 28, Skagen, 

skriver til Bagsiden:  

Spillet hedder bowls og spilles på en stor, 

meget velholdt græsplæne med  meget fint 

græs - ligesom en golfgreen.  

Spillet kan kaldes curling på græs. Hvert 

hold  har fire nummererede kugler, og det 

gælder om at trille dem mod en mindre 

hvid kugle, som ligger f.eks. 20 meter 

væk. De kugler, er kommer nærmest den 

hvide kugle, har vundet - nøjagtig som i 

curling på is.  

Kuglerne er lavet med et lod i den ene 

side, så de drejer til venstre eller højre, alt 

efter hvordan man  

vender dem - det kan altså ikke lade sig 

gøre at kaste dem lige!  

Spillet er meget gammelt i England. 

Det kan nævnes, at Sir Walter Raleigh 

spillede bowls dengang, da den spanske 

armada angreb England tilbage i 1600-

1700-tallet. Han ville ikke forsvare 

England, før han var færdig med spillet.  

Spillet spilles i dag over hele England, 

også på professionelt plan, slutter Keith 

Hurley, som har boet i Skagen i 30 år. 

Han er i dag stationsleder på Skagen 

Nærradio, men har tidligere været bl. a. 

bankmand og fisker.  

Han mødte sin danske kone, Jane, da 

han blev indlagt på et engelsk sygehus 

efter at være kommet til skade under en 

fodboldkamp.  

Hun var sygeplejerske på sygehuset, og 

det var altså kærlighed ved første blik!  

Den 11 cm høje, tunge, sorte kugle er til at spille det engelske spil bowls med.  



 

 

Sådan et redskab 

hedder en wåjspååe  

Rigtig mange ældre vendelboer nik-

kende genkendende til det redskab, 

som Bagsiden viste et billede af i 

lørdags, og adskillige af dem 

kontaktede VT for at fortælle, at det 

er en wåjspååe.  

Wåjspååe er vendelbomålets ord 

for en vandspade, men for moderne 

mennesker og byfolk lyder det sær-

deles mærkeligt med at spade til at 

grave vand med!  

Men i Arne Espegaards 

»Vendsysselsk Ordbog« finder vi 

denne forklaring om vandspaden:  

»Redskab til at tage tørvejorden 

op i stolper med. Først presses 

vandspaden lodret ned, hvorved et 

vinkelformet skær løsner stolpen til 

to sider; dernæst betjener man et 

håndtag foroven, hvorved et vandret 

virkende skær føres ind under 

stolpen, løsner denne og fungerer 

som underlag, når stolpen nu træk-

kes op. Redskabet er ca. to alen. 

Brugtes, når der var meget vand i 

graven.«  

 Vandspaden eller »million-  

spaden, som en læser også kalder 

den - havde den fordel, at man kun-

ne stå tørskoet på brinken af det 

vandfyldte tørveskær og grave.  

Spaden blev fremstillet af de loka-

le smede i flere udformninger, også 

som dobbeltspade, og i flere læng-  

der til optagning af stolper, der kunne 

skæres ud i op til 12-14 tørv.  

Stolpen kunne liggende på spaden af 

to mand bæres derhen, hvor den skulle 

skæres i stykker og derefter ligge og 

tørre, eller den kunne køres bort på en 

trillebør.  

Lå tørrepladsen langt væk, kunne 10-

12 stolper lægges på en art slæde, nogle 

brædder tømret sammen, som blev 

trukket af en hest.  

Udskæringen - eller udstikningen - af 

tørv foregik med en stikspade, et 

skærpet stålblad sat på et langt skaft, 

eller med hjerteformet spade med et 

ganske kort træskaft. Også disse red-

skab blev normalt fremstillet af den 

lokale smed.  

Tørvene blev gravet op om foråret, og 

efter at være vendt og stakket var de 

efter høst klar til at blive kørt hjem for 

så at blive anbragt i det, der hed 

tørvehuset. Eller også blev de solgt og 

så transporteret videre til køberne.  

Tørvegravning i det store omfang 

ophørte nok helt, da oliefyret og 

gaskomfuret vandt indpas.  

Henry Berg Jensen, Mosbjerg, der 

døde for to år siden, var nok lands-

delens sidste tørvegraver. Så sent som i 

1995 gravede han selv det det fornødne 

forbrug til hjemmets opvarmning.  

Elinstallatør John Thomsen, 
Sønderskov, er ikke længer i tvivl 
om, hvad det er for et redskab, han 
»arvede« ved køb af sin 
landejendom. Det er en spade til 
tørvegravning. Det er lidt svært at 
se på billedet, men forneden er der 
altså et lodret vinkelformet skær. 
Ribberne mellem de to lodrette 
stænger var gode at træde på, hvis 
tørvejorden var lidt hård.  

5000-7000 tørv om dagen med vandspaden  

En af de læsere, der har skrevet til Bagsiden om 

vandspaden, er K. Simonsen, Gaden 91, Sindal, og han 

fortæller, at en mand kunne grave 5000-6000 

tørv om dagen med spaden.  

- Johannes og Niels fra Mosbjerg hjalp min far med 

at grave tørv i Vogn Enge under krigen, fortæller 

Simonsen. - Jeg mener at huske, at de nogle gange var  

oppe på 7000 hver på en dag. Dagen var lang, vel fra 7 

morgen til 6 aften. Tariffen, husker jeg, var 1,65 kr. pr. 

1000; det var nok i begyndelsen af krigen. Det steg 

gradvist til tre-fire kr. de næste fire-fem år.  

Der var store penge at tjene ved at tage arbejde for 

tyskerne, men Johannes og Niels var trofaste over for 

min far; de lod sig ikke friste, slutter K. Simonsen.  



 

Denne tang er til at udlægge tænder på en sav med.  

Tang til tænder  

- altså savtænder  
Bagsiden viste forleden et mystisk redskab, der af læserne genkendtes som et 

stykke værktøj, hvormed med lægger tænderne på en sav ud, dvs. bøjer dem 

skiftevis til siden, så savsporet bliver så bredt, at savklingen ikke klemmes fast 

i det.  

Redskabet er primitivt og ukompliceret. Der findes en mere teknisk avanceret 

udgave, endda i flere udformninger, af form som en tang.  

Bent Stobberup, Hjørring, har en sådan tang, som han har arvet efter sin 

svigerfar, Peter Uhrenfeldt, Horsens, der var træindustriarbejder.  

Ved hjælp af en stilleskrue kan man indstille tangen, så den passer til en 

bestemt tand-højde, og med en anden stilleskrue kan man justere, hvor meget 

tænderne skal bøjes ud til siderne.  
 



 

 

 Den runde dåse på apparatet blev kørt ind under norske  

 biler for at forvarme motoren på dem. 

Til opvarmning af norske bilmotorer  

 To læsere har et bud på anvendelsen 

af det mærkelige elektriske apparat 

på Bagsiden i mandags.  

Først på pletten var Carl Frederik 

Caspersen, Vestervang 13, Astrup, 

som hæfter sig ved to ting: at 

vinteren kan være kold i 

fremstillingslandet Norge, og at 

apparatet har hjul på. Deraf slutter 

han, at apparatet er til at opvarme en 

motor med.  

- At sætte varme på nedefra og 

varme olien op er sund fornuft, inden 

motoren skal startes i 30 graders 

frost, siger Caspersen.  

Og deri får han absolut medhold af 

den anden  

læser, Turid Mortensen, Aalborgvej 

236, Hjørring, og hun ved, hvad hun 

snakker om. Hun er nemlig født i 

fremstillingsbyen, Sarpsborg, og 

hendes far havde et apparat magen 

til - hun mener, at det kom frem i 

50'erne.  

Hun fortæller, at K. Pettersen & 

Sønner A/S lå på Tunejorder lidt 

uden for selve Sarpsborg og frem-

stillede elektriske artikler - udover 

bilmotorvarmeren var det mest 

køleskabe, ovne og komfurer.  

KPS eksisterer ikke mere; firmaet 

er opslugt af et større selskab  



 

 

De to trekantede knive i instrumentet her er til at slå hul i en åre 
på et dyr - med henblik på åreladning. Sandsynligvis er den 
store kniv til heste, den lille til køer og mindre dyr.  

Til åreladning  
Instrumentet, som Bagsiden 

viste et billede af i lørdags, blev 

førhen benyttet af landmænd til 

åreladning af heste - ofte når 

disse blev ramt af sygdommen 

forfangenhed, fortæller flere 

læsere. Et par læsere har også 

set kniven brugt på køer, 

herunder mod trommesyge.  

- Åreladningen blev  

foretaget i en blodåre i hestens 

hals, og kniven blev slået 

direkte mod halsen på langs af 

en blodåre. Knivens utroligt 

skarpe blade slog herved hul i  

blodåren, og man kunne herefter 

tappe det antal liter blod af 

hesten, som situationen og 

sygdommen krævede, fortæller 

hestemanden Herman Søberg, 

Halvorsmindevej 138, Hjørring.  

- Jeg er selv indehaver af en 

tilsvarende kniv, der kaldes en 

»slå op kniv«, fortæller Herman 

Søberg. - Den er blevet mig 

foræret sammen med anvendel-

ses historien af min afdøde 

svigerfar, der havde brugt 

kniven i sin ungdom som 

landmand.  



 

 

På redaktionen i Frederikshavn har Poul Risom indleveret et lille 

fladt jernredskab, ti cm langt, som han har fået fra en bekendt på 

Læsø. Han spørger, om der blandt læserne af Bagsiden mon er 

nogen, der ved, hvad de otte indhak på siderne af redskabet har 

været brugt til? Skriv i givet fald til: Bagsideredaktionen, VT, 

postboks 60, 9800 Hjørring, eller fax på 98 92 66 01.  



 

 

Den er til grise  
På vegne af Ole Lohse,  

Frederikshavn, spurgte Bagsiden i 

lørdags læserne, om de vidste, 

hvad et mærkeligt udseende saks 

eller tang var beregnet til.  

Bagsiden har fået en 

henvendelse om saksen/tangen, og 

dermed er mysteriet oplyst.  

Dyrlæge Poul Hesselholt, 

Lyngstien 1, Ålbæk, 

fortæller, at den er beregnet 

til kastration af grise. På 

fagsproget hedder in-

strumentet en emaskulator  

  

Det er opklaret, hvad redskabet her er til: 

Kastraktion af grise. 



 

 

Emma Madsen fra Frede-

rikshavn har præsenteret et 

sy-redskab for Bagside-

redaktionen.  

Hendes datter har fundet det i 

skuffen på en gammel Singer-

trædesymaskine. Men hvad 

hedder redskabet, og hvad har 

det været brugt til, spørger 

hun?  

Redskabet, der fra perioden 

1930-40, har tilhørt Emma 

Madsens svigermor. Det er på 

størrelse med en gaffel og har 

et takket hjul og et træskæfte.  

Hvis der blandt læserne er 

nogen, der genkender 

redskabet, er de velkommen 

til at kontakte avisen  

Hvad er det?  

Et sy-redskab, men hvad hedder det, og hvad er det brugt til?  

på adressen: Bagside-

redaktionen, VT, postboks 60, 

9800 Hjørring.  

Og så mangler Bagsiden stadig 

henvendelser om den saks, som 

vi forleden kaldte for sy-

verdenens schweizerkniv. Ingen 

har indtil nu reageret, men det 

kan stadig nås.  

Ingen læsere har fortalt om 
denne saks med de mange 
funktioner.  



 

 

Saksen her kan bl. a. klippe 

knaphuller op.  

Birthe Jørgensen på Alexandra 

Skolen i Frederikshavn. - Vi bruger 

stadigvæk hjulet inden for faget på 

følgende måde: man lægger sit 

klippede sytøj på karbonpapiret og 

sporer lige i sømrums kanten - først 

den ene side og derefter den anden. 

Så er man sikker på, at alle sømrum 

overholdes.  

Og så er der også kommet et par 

læserhenvendelser om 

universalsaksen. Begge mener, at 

den er til bl. a. at klippe knaphuller 

op med.  

Tak til alle, som har brugt tid på 

at skrive til Bagsiden.  

Syredskabet med det takkede hjul var 

en let opgave for Bagsidens sykyndi-

ge læsere:  

Redskabet hedder et sporehjul og 

bruges til at tegne mønstre på stof 

med.  

På stoffet lægges der et stykke 

mønster-karbonpapir, som fås i flere 

farver, så man altid kan finde en, der 

let ses på stoffet. Mønsteret placeres 

oven på karbonpapiret, og med 

sporehjulet følger man mønstrets 

omrids, indsnitslinjer osv..  

Når man er færdig med at køre med 

hjulet, ses mønstret som fine farvede 

prikker på stoffet, og efter dem kan  

man så klippe.  

Pladen på skaftet er beregnet til 

at trykke på med en finger for 

at give et kraftigere tryk gen-

nem karbonpapiret.  

Og bruges sporehjulet så 

stadig?  

- Ja, svarer uddan nelseschef   

Det er et sporehjul  

Sådan et redskab hedder et sporehjul og bruges til at overføre 

mønstre til stof med.  



 

 

Den er til at skære 

pattegummi med  

Læsere med landbrugsfaglig baggrund har gættet, hvad denne 
Storm P-agtige maskine har været brugt til.  

En af dem, der har løst 

mysteriet med maskinen med 

barberbladet, er gdr. Anders 

Hedegård, Nordmarken, 

Præstbro:  

- Apparatet blev benyttet i 

årene ca. 1930-50 til skæring 

af pattegummi til 

malkemaskinerne på gårdene. 

Når gummiet havde været 

brugt en tid, to-tre uger, havde 

det strakt sig noget, og så 

brugte man denne maskine, 

som kaldtes en pattegummi-

afkorter. Gummiet blev 

trukket ind over træ-keglen, 

og det stykke, der var længere 

end ind til barberbladet, blev 

hermed drejet af med bladet.  

Men blandt læserne er del 

uenighed om, hvorvidt 

apparatet hørte til Manus eller 

Alfa-Laval malkemaskiner.  

En anden læser,  

Poul Eling Pedersen, Tårs, 

kan huske et lignende apparat 

fra sit hjem. Man kunne købe 

pattegummi udformet som 

»slanger« uden krave, og så 

skar man med den maskine 

passende stykker af.  

- Jeg mener, at der i 50'erne 

kom nye typer af pattegummi 

med krave, som betød, at 

apparatet ikke længer skulle 

anvendes, fortæller han og 

oplyser, at der udover patte-

gummiskæreren fandtes et 

par andre værktøjer, bl. a. 

beregnet til at krænge 

gummiet over en studs på 

selve malkemaskinen.  

Tak til alle, der har skrevet 

til Bagsiden om apparatet, på 

vegne af Knud Steen, 

Vittrup, der som ejer havde 

bedt læserne om en god 

forklaring.  



 
 

Her er endnu et mystisk redskab, som Bagsidens 

læsere skal prøve kræfter med. Hammeren, der er 36 

cm lang er fastgjort til en bøjle, og mellem 

hammerskaftet og bøjlen sidder der en fjeder. Og 

hvad så? Sådan spørger Bagsiden på vegne af Sven 

Præstegaard, Hirtshals. Han ved godt, hvad 

redskabet har været brugt til, men synes, at læserne 

skal have en nød at knække. Hvis nogen kan give 

forklaringen, er adressen: Bagsideredaktionen, VT, 

postboks 60, 9800 Hjørring. Fax nr. 98 92 66 01 kan 

også bruges.  



 

 

Hvad er det?  

Det ligner en slags gaffel, med to tænder, men hvad 

mon den har været brugt til? Frits Westmark 

Kristensen, Tolne, har fået den fra Nørgaard i 

Dvergetved, som har fået den andetsteds fra, men 

ingen kender oprindelsen. Skaftet er 24 cm langt. 

Mellem spidserne af de 4,5 cm lange tænder er der 

11 cm. De, der har et bud på, hvad den har været 

anvendt til, er velkomne til at skrive. Adressen er: 

VT, bagsideredaktionen, postboks 60, 9800 

Hjørring. Man kan også faxe på 98 92 66 01.  



 

 

Hvad er det?  

Ingen tvivl om, at det er en gryde, men hvorfor er 

den hjerteformet, og hvad har den været brugt til, 

spørger Brian Madsen, Vilh. Becksvej 44, Elling, 

som har fået den af et familiemedlem, der har købt 

den på et marked. Låget er af glas, mens selve karret 

er lavet af aluminium og har en bund, der er en cm 

tyk. Karret måler 20 cm fra øre til øre. Hvis der er 

Bagside-læsere, der kender anvendelsen, bedes de 

skrive til VT, Bagsideredaktionen, postboks 60, 

9800 Hjørring, eller faxe på 98 92 66 01.  



 

 

Komfurvarmen 

udnyttes bedre  

på i stedet. Det gav bedre 

varme til madlavning. For at 

udnytte varmen bedre satte 

man så tre hjertegryder 

sammen - med tre for-

skellige retter i, fortæller 

Aud Dorith Salte, som 

nævner, at man jo også i dag 

har sparegryder, nemlig dem 

man sætter oven på hinanden 

for at udnytte dampen fra 

den nederste gryde.  

Om den hjerteformede gryde, 

tilhørende Brian Madsen, Vilh. 

Becksvej - 44, Elling, er der 

kommet yderligere to læserhen-  

vendelser. Begge er fra 

nordmænd.  

Mette Lylloff, Danmarksgade 

32, Frederikshavn, kan huske, at 

der i hendes hjem brugtes tre-

kantede gryder; det var 

sparsommeligt med fire gryder 

på en plade.  

Aud Dorith Salte, som er på 

besøg på Hvideklitvej 22 i 

Bunken, fortæller, at hun selv 

har to hjertedeformede gryder - 

men ikke så fine som den 

afbildede.  

- Mine gryder kommer fra min 

farmor. Hjemme havde vi i 

gamle dage brændekomfur med 

ringe. Disse ringe kunne vi tage 

af og lægge en stor plade  

Tre hjertedeformede gryder kan 

udnytte komfurvarmen bedre.  



 

 

Afstanden mellem »kæberne« på dette redskab kan reguleres 

ved hjælp af den store runde møtrik, men hvad har 

anvendelsen været?  

Hvad er det?  

Det vrimler med mærkelige 

apparater og redskaber, som 

ejermændene ikke kender 

forklaringen på.  

Her er f. eks. et lille håndredskab, 

tilhørende Knud Steen.  

Det, der sidder fast i træ-

håndtaget, er af messing. De to 

ikke helt skarpt slebne »kæber« 

presses fra hinanden af en fjeder i 

hver side, men kan presses mod 

hinanden, ved at man skruer på 

den runde møtrik i midten.  

Hvis nogen ved, hvad redskabet 

er til, så er adressen: 

Bagsideredaktionen, VT, 

postboks 60, 9800 Hjørring.  

Bagsiden viste forleden en lille 

øse-ske, og efterlysningen af 

anvendelsen har afstedkommet 

henvendelser fra to læsere.  

Mette Lylloff, Frederikshavn, og 

Hanne Følbæk, Frederiksberg, 

siger begge, at skeen er til at 

skumme fløde med.  

Før der indførtes homogenisering 

af mælk, samlede der sig fløde 

øverst i glasflaskerne, og den lod 

sig fiske op, f.eks. til brug i kaffen.  

Og flødeskumning er ikke kun 

brugt i Danmark. Mette Lylloff 

stammer fra Norge og kan huske, 

at det også fandt sted der under 

krigen.  



 

 

Til sukkerroeoptagning  

Optagning af sukkerroer har været nævnt som 

anvendelsen af et af de Hvad er det?-redskaber, der 

fornylig er blevet vist på Bagsiden. Men Edvard 

Jørgensen, Sdr. Havnevej 13, Ålbæk, har en rigtig 

sukkerroegreb. Han har en samling redskaber og 

værktøjer, som han har brugt i tidens løb, og da han i 

sin ungdom, før 50'erne, arbejdede med 

roeoptagning på Lolland, er en sådan greb også med 

i samlingen.  



 

 

Jens Iversen, Jørgen H. Nielsensvej 2, Hjørring, har 

næsten vredet sin hjerne af led for at finde ud af, 

hvad dette 22 cm lange redskab har været brug til. 

Han har fået det af sin svoger, Poul Holst, 

Dronninglund, og det stammer fra en 

købmandsbutik, som svogerens far, Anker Holst, 

drev i Agersted. Her blev det fundet, da der blev 

ryddet op efter butikkens lukning for mange år siden. 

Hvis nogen Bagside-læsere har et bud på anvendel-

sen, så skriv til: Bagside-redaktionen, VT, postboks 

60, 9800 Hjørring, eller fax på 98 92 66 01.  

Hvad er det?  



 

 

Stor uenighed  

Uenigheden blandt læserne er 

stor, hvad angår forslag til 

anvendelsen af den tang, 

Bagsiden viste et foto af i 

lørdags.  

To læsere mener, at tangen 

har været brugt til at tage 

spegesild op af tønder med, 

og det rimer godt nok med, at 

den er fundet i en 

købmandsbutik.  

En tredje læser har en tang 

magen til, fra omkring 1960, 

som bruges til at tage en varm 

bageplade ud af ovnen med.  

En fjerde læser oplyser,  

at det er et stykke værktøj til en 

Alfa Laval-malkemaskine fra 

omkring 1940. Tangen brugtes til 

at stramme patgummi op med.  

Og endelig fortæller en femte 

læser, at tangen er et laboratorie-

redskab, som bruges til at tage 

varme glas og kolber med.  

Flere udsagn er velkomne på 

adressen: 

VT, Bagsideredaktionen, 

postboks 60, 9800 Hjørring, eller 

på fax 98 92 66 01  



 

 

Når nødden er størst ....  

Teknisk grej, der går lige i kødet 

under selv den hårdeste skal  

En »hæmoridefræser«?  

En citronpresser?  

Nixen-bixen, nulsenbulsen.  

Det mærkelige apparat, der var på bagsiden i mandags, fundet i en 

kolonihave i det sydlige Aalborg, er kommet langvejs fra.  

Nirmala Frikki, Vejgård, der har boet 17 år i Danmark, husker den fra 

sin tid i fødelandet, Indien.  

- Man flækker en kokosnød, spænder dimsen fast til et bord - og så 

kan man, ved at dreje på håndtaget, rive kødet i nødden.  

Sådan gør Nirmala Frikki ikke længer.  

- Det er meget nemmere i en blender.  

Og hun har en speciel krølle at sætte på historien:  

- Jeg har haft sådan en en gang, her i landet. Men jeg smed den ud.  

Kan det være den, der nu er dukket op i kolonihaven i Fristedet 

Oasen?  

Det med blenderen bryder de sig ikke om i 15-årige Brasannahs 

familie. Han er også fra Vejgård, og hans og familien har haft en 

tilsvarende dims med fra hjemlandet Sri Lanka. Og de bruger den tit, 

fortæller han, der tjener til en ekstra kokosnød ved at gå med Aalborg 

Stiftstidende i kvarteret. johs.   

Indisk køkkenudstyr?  Foto: Grete Dahl  



 1.  
 

Til at holde på kødet med, mens man skærer for.  

Så enkel er løsningen, og så ganske tæt på var Bagsiden, da vi 

skrev om den mystiske dims på forskærergaflen, at den måske 

var beregnet til at understøtte gaflen.  

Autoriseret trancheur og madskribent Hugo Jensen i Aalborg 

var blandt indsenderne og hans forklaring lyder:  

Her er tale om en tranchergaffel, og dimsen er beregnet til at 

holde kødet fast med, mens man skærer. Man skal nemlig så 

vidt muligt undgå at stikke gaflen i kødet, da en del af saften og 

blodet i kødet ellers vil gå tabt.  

Den 8 9-årige Ellen Bach Jensen fra Hadsund genkender også 

gaflen med tilhørende dims og fortæller, hvorledes hendes 

afdøde mor brugte forskærergaflen. Gaflen blev skubbet godt 

ind i den ene ende af stegen, og dimsen blev anbragt således, at 

den støttede stegen.  

- Så tog mor et godt tag i gaflen og så gik kniven i gang. Det var 

dengang, der var store stege til, og tænderne kan løbe i vand, når 

jeg tænker på mors oksesteg med krølfedt, erindrer Ellen Bach.  

Endelig kan Mitta Sivertsen fra Støvring berette, hvorledes hun 

i 1954 fik et forskærersæt magen til bagsidens.  

- Dimsen er beregnet til at holde kødet på plads, mens man 

skærer, og efter opvask, kan den lukkes ned langs stegegaflen, 

forklarer Mitta Sivertsen.  

Dermed skulle gaflens gåde være løst. Ingen  

mystik, blot en simpel kødfastholder.  bes  

 

Til at holde på stegen  

 
Endnu en dimsegåde løst -  

en klar sag for tilhængere af  

store oksestege.  

Foto: Claus Søndberg  



 

 

Evald Christiansen fra Try mener, at redskabet her er 

en form for presse, men hvad har den været brugt til?  

Hvad er det?  

Mekaniker Evald Christi-

ansen fra Try er bidt af gamle 

traktorer og land-

brugsredskaber. Men han har 

et problem.  

Trods besøg af klubber og 

foreninger, der nysgerrigt 

gransker de gamle redskaber, 

er endnu ingen kommet med 

et konkret bud på, hvad 

tingesten på billedet har været 

brugt til.  

Evald Christiansen mener,  

at der er tale om en form for 

presse.  

Øverst på redskabet er der en 

form for skuffe, hvor sten eller 

andet tungt kan lægges i. 

Nederst findes der et 

stjerneformet aftryk i træet, 

men hvad pressede man?  

Kan læserne hjælpe Evald 

Christiansen med svaret? Skriv 

til Bagsideredaktionen i 

Hjørring.  



 

 

En isknuser  
I fredags skrev Bagsiden om et mystisk 

redskab, en gave til Tornby Gamle 

Købmandsgård, der ifølge en læser fra 

Gærum skulle være brugt af biavlere. 

Det, mener Allan Wolff, Constantiavej 

8, Frederikshavn, passer ikke.  

Allan Wolff var i 50'erne bartender 

på en færgerute fra Gøteborg til 

London, og der brugte de instrumentet 

til at hakke is i stykker med.  

Han har selv en liggende hjemme i 

skabet og kunne derfor straks genkende 

den. Han har også en bog, udgivet af 

United Kingdom's Bartenders' Guild, 

hvor det af en illustration fremgår, at 

der er tale om isknuser.  

Allan Wolff kan fortælle alverdens 

historier om sejlture med skuespillerin-

den Ingrid Bergman og andre 

berømtheder.  

 

Ikke til biavl, men et  

bartender-redskab.  



den som bremseslange 

klemme.  

Hermed skulle gåden om-

kring dimsens brug være 

løst, og både museumleder 

Helga Sivesgaard Olesen 

fra Vildmosemuseet og 

dens ejermand Chr. 

Sørensen fra Brønderslev 

kan igen sove roligt om 

natten.  

Dimsen er simpelthen en 

rigtig slangebetvinger.  

bes  

En dims, der kan betvinge 

slanger - under køleren vel at 

mærke.  
Foto: Claus Søndberg  

til at sammenklemme 

bremseslanger og andre 

væskeførende slanger, når 

de blev afmonteret. På 

denne måde slap 

mekanikerne for at skulle 

lukke alt væske ud, men 

kunne snildt lukke for slan-

gerne, når disse skulle 

fjernes midlertidigt fra 

beholder eller tank.  

Andre brevskrivere har 

samme forklaring, og et par 

stykker tilbyder ovenikøbet 

et navn til dimsen.  

Slangeklemmeren kalder 

Lene Christiansen,  

Enggårdsvej i Støvring den, 

mens Jørgen Pedersen, 

Høvej i Løgstør benævner 

Forleden efterlyste vi her 

på siden formålet med en 

dims fundet i et skur på  

Vibsiggaard i Tolstrup i 

Brønderslev Kommune.  

Dimsen består af to stæn-

ger, og der er en lås på den 

ene. Låsen er forsynet med 

en skrue, der kan tvinge de 

to stænger sammen.  

- Dimsen så jeg første 

gang, da jeg var i lære som 

automekaniker i midten af 

tresserne, fortæller Leif 

Hansen fra Limfjordsgade 

på Gøl.  

Dimsen - som åbenbart ik-

ke rigtig har noget navn, 

ifølge Leif Hansen - blev 

brugt  

Dimsens gåde er løst! 
 



 

 

 

Poul Christensen, Vinkelvej 6 i Løkken, er i 

besiddelse af et redskab, hvis funktion han 

ikke kender.  

Tingesten er et hakke/skære-redskab med tre 

skær, hvoraf det midterste kan bevæge-sig 

via en fjeder. Redskabet skal uden tvivl 

holdes lodret, når det benyttes, men hvad 

bruges det til?  

Har nogen et svar, så send det som brev til 

Vendsyssel Tidende, bagsideredaktionen, 

postboks 60, 9800 Hjørring. 

 

Nu er det opklaret, hvad den mystiske nål, som har 

spøgt- på bagsiden, blev brugt til!  

Nålen stammer fra den i 1984 døde fhv. lærer Palle 

Søriges hjem i Ålbæk og er nu i varetægt hos et 

barnebarn, Susanne Sørensen, Bindslev.  

Hun kom forleden i tanker om, at hun aldrig havde 

spurgt Palle Søriges søn, den 70-årige Carl Georg 

Sørig, København, om han kendte til anvendelsen af 

nålen, der sidder i en bakelitprop, som er sat ned i et 

metalrør.  

Det gjorde han! Han kunne fortælle, at det er en 

epilator, et apparat til at fjerne uønsket hårvækst 

med. Han mener, at apparatet er omkring 65 år 

gammelt, og kalder det et tortur-instrument!  

I røret anbragtes der et batteri, og nålen kunne så 

skrues ned mod dette, så den blev strømførende, 

hvorefter den blev stukket ned i hårsækken.  

 

Hvad er det?  

Mysteriet er løst ....  

Hvem ved, hvad dette apparat har været brugt til?  

Foto: Bente Skjoldager  



 

 

Sådan ser messing-apparatet ud i lukket tilstand.  

Hvad er det?  

Nu har Willy Kristoffersen, 

Ingemannsvej 6, Hjørring, opgivet 

selv at finde ud af, hvad et lille 

messing-apparat er til, og 

Bagsidens læsere må komme ham 

til hjælp.  

- Apparatet er syv cm langt og 

består af tre dele: en flad »nøgle«, 

en hoveddel og en del, som kan lå-

ses fast i hoveddelen.  

Når nøglen er taget ud, er de to 

andre dele låst sammen. Skubbes 

nøglen ind, kan delene trækkes fra 

hinanden. Indeni-delen er U-

formet, og på den  

underste lange del sidder der 

på hver side en »klernme«, 

Underdelen og klemmerne har 

alle en tynd revne, som nøglen 

går ind i.  

Det lyder meget indviklet og 

lidt hemmelighedsfuldt, men 

der må jo være en mening med 

galskaben.  

Hvis nogen af læserne 

kender den, vil Bagsiden være 

glad for et tip, enten pr. brev til 

VT, Bagsideredaktionen, 

postboks 60, 9800 Hjørring.  

Her er apparatet skilt ad i sine tre dele: fra oven 

hylsteret, den indre del med klemmerne samt 

»nøglen«.  



 

 

To hamre fra gammel mølle  

Billehammer  Kroshammer  

Inger Frederiksen, Bakagervej 6, Hjørring, har spændt fulgt 

skriverierne om hamre på Bagsiden.  

Hendes mand hed Jens Frederiksen og var møller på Aldershøj 

Mølle i Hjørring, som ægteparret købte i 1944, og som blev 

nedlagt for godt en snes år siden.  

Inger Frederiksen har to hamre fra mølletiden, og dem er hun så 

glad for, at de har en hædersplads i stuen.  

Den ene er en bildehammer. Den brugte stenhuggeren til at 

uddybe de riller, der er i møllestene, når de blev slidte. I hver 

ende af hammeren sidder der to spidser, som kan tages af. De 

er aftagelige, fordi de hurtigt blev slidte og derfor ofte skulle 

skiftes.  

Den anden hammer - mener Inger Frederiksen - hedder en 

kroshammer. Den er stor og tung og har et noget specielt 

hoved. Den er formodentlig blevet brugt til at jævne rillerne 

efter brugen af billehammeren.  



 

 

Hvad er dette?        Og hvad er dette?  

 Foto Kim Dahl Hansen  Foto: Peter Broen  

Hvad er det?  

Bagsiden har i dag to Hvad er 

det?-opgaver til læserne:  

Den mærkelige tingest med de 

grimme tænder stammer fra et 

nyt museum i Ørtoft, skabt af 

en af beboerne, Erik Arentsen.  

Han har altid interesseret sig 

for gamle redskaber, og som 

udlært smed (i mange år ansat 

på Ringvejens Maskinværksted 

i Sæby) har han set ikke så få. 

Men dette redskab ved han 

ikke, hvad er.  

Det andet redskab tilhører  

en læser fra Skagen. Det er ca. 

80 cm højt og  har i bunden et 

lukke system, så man ved at 

dreje håndtaget kan holde fast 

på en rund genstand.  

Ejeren af dette redskab 

kender heller ikke anven-

delsen deraf.  

Hvis nogen af læserne har et 

bud på, hvad redskaberne har 

været brugt til, så skriv til 

bagsideredaktionen (postboks 

60, 9800 Hjørring.  



 

 

Et mærkeligt apparat fra løkken. Hvad har det 

mon været brugt til? Foto: Bente Skjoldager  

Hvad er det?  
Mange år efter, at mølle-

bygger Lars Chr. Thomsen, 

Klithavevej 10 i Løkken, var 

død, fandt familien under 

oprydning denne genstand på 

møllerens loft i det såkaldte 

Ravsliberens Hus.  

- Genstanden minder mest af 

alt om en amerikansk 

gradestok, siger Flemming 

Mikkelsen, Vinkelvej 4 i 

Løkken, der er møllerens 

barnebarn.  

På den runde skive står 

firmamærket: Gebriider Haff, 

Pfronten Nr. 110.  

Ingen har endnu kunnet 

fortælle ham, hvad en møller 

brugte et sådant instrument til. 

Nu håber han på hjælp fra 

bagsidens læsere. Skriv til: 

Bagsiden, VT, postboks 60, 

9800 Hjørring. 



 

 

Til tysk artilleri-indstilling  

Til møllebygning? Nej, til opstilling af 

tysk artilleri.  

Mystikken omkring måleinstrumentet, 

som blev fundet på loftet i et hus, der 

havde tilhørt møllebygger Lars Chr. 

Thomsen, Klithavevej 10 i Løkken, er nu 

løst - gennem en telefonsamtale til den 

tyske fabrik, der har produceret 

instrumentet.  

Dieter Welzel, Doggerbanke 39B i 

Skagen, der er berliner, men har opholdt 

sig det meste af året i Vendsyssel i de 

sidste 12 år pga. den gode luft, ringede 

simpelt hen til den fabrik, hvis navn stod 

på instrumentet: Gebrüder Haff i 

Pfronten. Pfronten er en by i den tyske 

delstat Bayern og ligger tæt ved grænsen 

til Østrig.  

 

Efter aftale sendte Welzel udklippet 

med mysteriet på VTs bagside til  

fabrikkens seniordirektør, og denne 

har nu svaret, at instrumentet er et 

måleværktøj, som blev benyttet af 

det tyske militær for at bestemme 

opstilling af tungt artilleri med 

henblik på at finde den rigtige 

afstand til målet.  

I dag fremstiller Gebrüder Haff 

GmbH tegneredskaber og 

matematiske instrumenter.  

Og hvordan instrumentet så er havnet 

på møllebyggerens loft? Ja, mest 

nærliggende er det nok at antage, at 

det er en af tyskernes fterladenskaber 

efter 2. verdenskrig.  

Instrumentet her er til  

opstilling af artilleri, 

sikkert efterladt af 

tyskerne i Løkken efter 

krigen.  



 

 

Men vupti - man kan også hive den ud, og i øvrigt kan håndtaget i 

midten også hives op.  

En lyseholder? En dåseåbner?  

Sådan ser den ud, dimsen, når den er slået sammen.  

Af Marie Louise Gade  

I årevis har P J. Toftegaard og hans 

kone i Vestbjerg gættet på, hvad 

dimsen her kan bruges til. Og Bagsi-

den giver dem ret: Det her må være 

dimsen over alle dimser. Meget mys-

tisk.  

Parret fandt den i en rodekasse hos 

mandens afdøde far for godt ti år si-

den, men er ikke i tvivl om, at det er 

en meget gammel sag. Måske stam-

mer den fra bedstefaderen, der var 

købmand og handelsrejsende blandt 

andet på Grønland.  

Toftegaards er sikre på, at dimsen - er 

intakt, så der skulle altså ikke mangle 

noget.  

I øvrigt har den et firmastempel på 

oversiden: »E. Eklunds - patent - 

Stockholm«.  

- Da vi fandt den, lugtede den meget af 

sæbe, men ellers har vores gæt været, at 

den måske har været holder til et bloklys 

eller sådan noget, siger Toftegaard.  

På redaktionen er et af budene en 

dåseåbner - men kære læser ved De noget 

om denne dims, som vi ikke ved - så ring.  



 

 

Foto: Per 

Kolind.  

Tang fra Vildmosen  

Tænger, presser og mærkelige instrumenter ender fra tid til 

anden på bagsidens skrivebord, når nysgerrige nordjyder 

prøver at finde ud af, hvad der er op og ned på efterladt 

arvegods og spøjse instrumenter indkøbt på kræmmermar-

keder og i »antik sælges - gammelt ragelse købes« 

butikker.  

Senest har en af avisens egne smede, Frode Mikkelsen, 

afleveret denne tang, som er fundet i en afdød svigerfars 

værksted.  

Svigerfar havde en mindre landejendom på 30 tønder land i 

Store Vildmose nær Brønderslev.  

Frode Mikkelsen har ikke selv nogen ide om, hvad tangen 

er blevet brugt til. Når man trykker tangens to håndtag 

hårdt sammen lukker det lille mellemrum øverst til højre 

sig. Tangen er muligvis brugt til at bide noget over med el-

ler trække en tråd med, men se det ved hverken vi eller 

Frode.  

 Så derfor kære læser, har De et bud på, hvad tangen er 

blevet brugt til, så skriv til bagsiden. Adressen er Aalborg 

Stiftstidende, Bagsiden, Langagervej 1, Postboks 8000, 

9220, Aalborg. Husk at mærke kuverten VILD TANG. bes  



 

Da bagsiden forleden bragte historien 

om et tobaksskære-apparat, fik 

redaktionen et tip om, at fhv. maler-

mester Jørgen Pedersen, Mosbjerg, 

ligger inde med et større lager af 

dansk hjemmedyrket tobak fra 2. 

verdenskrig.  

Det bekræfter han og fortæller, at da 

krigen brød ud, var han ti år og boede 

sammen med sin familie i Brovst. Det 

var her, hans far meget omstændeligt 

begyndte at dyrke tobak til sin pibe.  

Jørgen blev sat til at hjælpe faderen 

med at fremstille tobakken. Han trak 

bladene på et stykke ståltråd eller 

lignende, ryg mod ryg.  

Derefter penslede faderen bladene 

med en mikstur, som skulle give 

tobakken en god smag, og de blev 

hængt til tørre. Senere blev tobaks-  

bladene lagt i pres i en firkantet kas-

se med blylodder ovenpå.  

Kassen blev nu stillet ved siden af 

familiens gammeldags komfur, og 

der stod den så i nogle måneder, 

indtil bladene var blevet til en hård 

tobaksblok. Den blev så skåret ud i 

små firkanter, der passede til tobaks-

skære-apparatet, og så kunne man gå 

i gang med at skære tobakken til 

piben.  

Faderen havde også en skære-ma-

skine til cigarer. Den lignede nær-

mest en hakkelsesskærer i minifor-

mat, og den skar tobakken lidt gro-

vere. Cigarerne blev lagt i pres på et 

bræt med lister. Der var en cigar i 

hvert mellemrum, hvilket resulterede 

i, at de gerne blev firkantede.  

Jørgen Pedersen husker, hvordan de 

som unge, seje knægte af og til  

huggede et par hjemmelavede cerutter, 

som de så pulsede på. Han 

indrømmer, at de ikke smagte ovenud 

godt! Andre gange løb knægtene ned 

til de tyske soldater og snuppede 

nogle tyske cigaretter, som let kunne 

byttes til smørmærker.  

- I min fars gamle hus i Vogn, for-

tæller Jørgen Pedersen, er der den dag 

i dag cirka en halv kubikmeter tobak, 

som faderen dyrkede under krigen.  

Tobakken blev taget frem ved  

Mosbjerg og Tolne sognehistoriske 

arkivers befrielses-udstilling i maj i 

fjor, hvor de besøgende fik mulighed 

for at få stoppet piben med det hjem-

medyrkede. Det var ikke just en 

nydelse. Sådan husker Jørgen 

Sørensen reaktionerne.  

Ingeborg  

Jørgen Sørensen fra Mosbjerg med noget af den over 50 år gamle danske tobak, som han har liggende i 

sin fars hus i Vogn. Han skulle ikke - til ære for fotografen - nyde noget af ryge den! Til venstre på bordet 

står der et par flasker med noget væske, som skulle gøre tobakken bedre, og i baggrunden til venstre står 

den store tobaksskærer.                                        Foto: Kurt Bering  

En halv kbm tobak tilbage fra krigen  



 

 

 
Et nærmere kig på dimsens detaljer 

kunne godt pege i den retning.  

- Jeg kunne tænke mig, at den har 

tilhørt et telefon- eller elselskab, 

siger Aalborg-læseren, der før har 

gættet rigtigt, når det gjaldt flere af 

Bagsidens mystiske dimser.  

Hvis nogen mener, han ikke har ret, 

er vi naturligvis stadig klar til at tage 

imod sandsynlige forklaringer.  

Ellers vil vi betragte sagen som 

opklaret.  Løjs  

Nogle dimser kalder på læsernes 

fantasi. Således for eksempel den 

seneste, vi har præsenteret på Bag-

siden, ledsaget af spørgsmålet: Hvad 

er det?  

Først mente en mand i Hobro, at der 

var tale om en fliseskærer.  

Men senest har Svend Theil fra 

Aalborg dog meldt sig med endnu et 

bud. Han gætter på en dims til at 

stramme tråde op med, for eksempel 

telefontråde. Eller måske nærmere 

klaverstrenge?  



 

 

Cigarholderen i Sct. Catharinae Kirke er lavet af 

messing og har plads til ni cigarer. Så det var med 

at huske, hvor man lagde sin cigar! Foto: Kurt 

Bering  

Cigaren blev lagt i våbenhuset  

Da danerne blev kristne var det 

almindeligt at mændene gik med 

våben, som de så måtte lægge i 

kirkernes våbenhus, mens de var til 

gudstjeneste. Senere lagde mændene 

helt våbnene.  

Da havde tobakken holdt sit indtog i 

Europa, og med tiden fik mange 

faste rygevaner. Men de måtte 

selvfølgelig ikke ryge i kirken.  

Derfor fik nogle kirker installeret en 

cigarholder i våbenhuset, hvor 

rygerne kunne "parkere" deres cigar 

under gudstjenesten.  

I Sct. Catharinae Kirke i Hjørring 

findes der stadig en sådan 

cigarholder, men det er mange år 

siden, den har været benyttet.  

 

En af kirkens nuværende præster, 

Lars-Erich Stephansen, har aldrig 

set eller hørt om, at den skulle 

være brugt.  

Hvornår den er sat op; ved han 

ikke, men han er sikker på, at det 

er sket senest ved en ombygning 

af kirken i 1926, men cigar-

holderen kan også være ældre.  

Og så erindrer vi om, at alle, der 

kommer med en brugbar ide til 

denne serie om ting, som stadig 

findes, skønt de ikke tjener  

det oprindelige formål længer, får 

en flaske bjesk. De, der kommer 

med en ikke-brugbar ide, får en 

T-shirt som trøst.  



 

 

Hvad har denne spadelignende ting været brugt 

til? Ejner Thomsen ved det ikke og beder nu 

bagsidens læsere om hjælp. Foto: Jette Steiniche  

Hvad er det?  
Ejner Thomsen fra Understed 

har et problem, som han nu 

beder bagsidens læsere om 

hjælp til at løse.  

En af effekterne i hans lille 

egnsmuseum er denne jernting, 

som Ejner Thomsen ikke ved, 

hvad har været brugt til.  

- Det er vel en spade af en slags, 

måske til at grave tørv med. 

Men jeg ved det ikke med 

sikkerhed, så hvis nogen af 

avisens læsere 

kan hjælpe mig med at finde ud 

af det, vil jeg være 

taknemmelig, siger Einer 

Thomsen.  

Den spadelignende ting har to 

skruehuller øverst, hvor skaftet 

har siddet - hvis der har været et 

skaft.  

- Det, der undrer mig, er de to 

ombukninger, der er øverst. 

Hvorfor er de der, spørger Ejner 

Thomsen.  



 

 

- En nøglering og en nøddeknækker  

Samtidig med at Bagsiden beder læserne 

om hjælp til endnu en »dims«, kan der nu 

kastes mere lys over to andre gåder, som 

tidligere er bragt her på siden.  

»Mini-guillotinene viste sig at være en 

nødde-knækker eller -knuser, hvis man 

skal tro de læsere, som har henvendt sig 

til ejeren, Harry Just. De var alle seks 

enige om, at nøddeknækkeren stammer 

fra Indien, hvor den bruges til at knække 

betelkerner fra betel-palmen knækkes, 

knuses med takkerne foroven og blandes 

derefter med læsket kalk og pakkes ind i 

blade af betel-peber - klar til at putte i 

munden.  

Den anden dims, som Bagsiden havde 

udnævnt til et smykke udformet som et 

»fangst-redskab«, er af adskillige læsere 

identificeret som en nøglering.  

Ejeren, Margit Eriksen, fortæller, at 

alle, der henvendte sig, var enige om, 

at nøgleringen stammer fra USA. Den 

ene kugle kan skrues af og nøglerne 

indsættes på bøjlen.  

Både Harry Just og Margit, Eriksen 

takker for de mange henvendelser.  

Og så til en ny gåde. Børge Nielsen, 

Strøybergsminde i Aalborg, har 

fundet denne tang, eller hvad det nu 

er, og han har trods ihærdige forsøg 

ikke fundet nogen, som kan fortælle 

mere om redskabet. Tangen kan åbnes 

og lukkes, men de to 

halvmåneformede, tjah .. skær, når 

ikke sammen, selv om tangen er helt 

lukket.  

Hvis nogle læsere kender noget til 

dette redskab, hører Børge Nielsen 

gerne nærmere på telefon 08-168935.  

 

»Fangst-redskabet« er 

en nøglering fra USA  

»Guillotinen« bruges til at 

knække betel-kerner  



 

 

 

Avanceret 

lommelærke 



 

 

Gennem »brødmaskinens« to gange tre cm store hul 

har der skullet komme et eller andet, som kniven så 

skar af, men hvad?               Foto: Kurt Bering  

Hvad er det?  



 

 

det har haft, og beder derfor bagsidens 

læsere om hjælp.  

Apparatet er en åben kasse på en snes 

cm's længde. I den ene ende er der en 

kniv, som kører foran et ca. to gange 

tre cm stort hul. På kniven har der 

ganske givet siddet et træhåndtag, men 

det er væk i dag.  

I den anden ende af kassen sidder der 

en spindel, som tilsyneladende har 

skullet presse et eller andet hen mod 

kniven, men hvad?  

Apparatet ligner en miniudgave af en 

gammeldags brødmaskine, men hvad i 

alverden har den været brugt til?  

Det spørger Claus Winther, 

Nøddekrigevej 7, Hjørring, på vegne 

af en af oplandets ældre landmand, der 

tænker på at sælge gården og derfor er 

ved at rydde op. Apparatet fandt han 

på loftet ved siden af en gammeldags 

brødmaskine.  

Men han har forgæves brudt sin hjerne 

med at finde ud af, hvilket formål  

Sådan ser apparatet ud ovenfra - med kniv i den ene  

ende og en spindel i den anden.        Foto: Kurt Bering  



 

 

Krigsminde: Tobaksskære-apparat  

Det apparat, som bagsiden forleden 

efterlyste brugen af, fremkaldte minder 

hos mange ældre læsere, og de har 

nærmest stået i kø for at give deres 

forslag til anvendelsen.  

Og faktisk var stort set alle læserne 

enige om, hvad det var for et apparat: en 

skæremaskine til dansk avlet tobak fra 2. 

verdenskrig.  

Tobakshungeren var stor under krigen, 

hvor det ikke var til at få rigtig tobak, 

men rygerne fandt på råd. De begyndte 

at avle tobak, og det var almindeligt, at 

man købte tobaksplanter til udplantning. 

En læser husker, at man kunne få både  

virginia- og burley-planter - sidstnævnte 

var noget skrap ved halsen!  

Om efteråret blev tobaksbladene høstet - 

en læser sammenligner planterne med 

majsplanter. Bladene blev ribbet og 

hængt til tørre på loftet - eller man fik en 

aftale med varmemesteren på sin 

arbejdsplads, og når de var blevet gule 

eller brune, var de klar til at blive skåret 

til tobak.  

Forinden kunne man gennemvæde dem 

med en eller anden væske, som skulle 

gøre smagen bedre, f. eks. sveskesaft, 

eller man købte en mikstur på apoteket 

eller hos materialisten.  

Bladene blev rullet sammen og  

lagt ned i apparatet, hvorpå der blev Jagt 

et låg på, så den, der skar bladene, havde 

hænderne fri dels til at dreje spindelen 

og presse bladene frem mod kniven, dels 

til at hugge med kniven.  

 

Det aktuelle apparat var beregnet til at skrue fast i f. eks. et bord, 

mens andre blev gjort fast med en skruetvinge.  

Der var nemlig mange udgaver af tobaksskæreren. Nogle var købt 

færdige, mens andre var hjemmelavede, og læserne kan berette om 

større og. mindre afvigelser i udformningen. På det afbillede 

apparat mangler der i øvrigt en pind for enden af spindelen til at 

presse tobakken fremad med.  

Og smagen af tobakken? Ja, nogle læsere husker den som rimelig 

god, mens andre i dag ikke forstår, hvordan de kunne få sig til at 

ryge det hø! Men når der nu ikke var andet at få ...  

Rigtig mange af bagsidens læsere kunne fortælle, at dette apparat er en 

tobaksskærer fra 2. verdenskrig. Udgaven her mangler en træpind for 

enden af spindelen samt et låg. Men i øvrigt eksisterede der mange 

udgaver af opfindelsen. En del havde f. eks. et drejehåndtag i stedet for 

tværstangen på spindelen.                            Foto: Kurt Bering  



 

 

Masser af læsere har ringet for at fortælle om dimsen - 

bagsiden siger tak for hjælpen.  Foto: Jesper Dall  

En forstøver til 

blomster  
Mange bagsidelæsere har reageret på den dims, vi 

havde bag på avisen i mandags. Og sagen er fuldt 

opklaret: Der er tale om en forstøver, som man kan 

douche potteplanter med eller stænke tøj med eller 

sprøjte for møl med eller ... mulighederne er mange.  

En læser beretter, at hans far købte sådan en omkring 

1940, mens en anden kan huske, at hans mormor 

brugte den i 1930'erne. En tredje har solgt mange af 

den slags som ung isenkræmmerlærling i 1950'erne, 

mens en fjerde kan huske den hjemmefra under 

Anden Verdenskrig.  

Brugsanvisningen er enkel. Man tager en flaske, for 

eksempel en vinflaske, og fylder den med vand, 

hvorefter man sætter dimsen ned, så proppen sidder 

fast. Ved at stikke pegefingeren igennem den runde 

ring kan man pumpe vandet op, så det forstøves.  

Virker dimsen, som er indleveret af Svend Aage 

Sørensen i Nørresundby, ikke på den måde, er 

stemplet i stykker, eller også er dysen stoppet til, 

skulle vi hilse at sige. Løjs  



 

 

DRØJE TIDER  

Denne maskine blev under krigen brugt til at kærne 

smør med i Hjørring. Den kan ses på byens historiske 

museum i denne tid.              Foto: Ole Brønden  

En smørpisker  
Befolkningen forsøgte under 

besættelsen at klare 

vareknapheden ved en utrolig 

opfindsomhed. Det kan man 

konstatere på Vendsyssel 

Historiske Museums udstilling i 

Hjørring: »Drøje dage - glimt 

fra hverdagen under 

besættelsen«.  

Manglen på alt, fra kanel, te, 

kaffe, sukker, smør og tobak til 

uld, bomuld, benzin osv., fik 

folk til at eksperimentere med 

almindelige danske produkter 

fra mark og køkkenhave:  

Æbleskræller blev tørret  

og kaldt te, rug blev ristet og 

kaldt kaffe. Man drøjede på 

smørret ved at iblande 

kartoffelmos og lavede rosiner af 

ovntørrede 

rabarber stykker osv.  

Ved juletid fik man så 

kartoffelmarcipan, havregryns 

konfekt og falsk 

overtrækschokolade.  

I en husholdning i Hjørring blev 

der brugt en smørkærne under 

krigen. Smørret var rationeret, 

men piskefløde med lavt 

fedtindhold kunne købes frit. Så 

med lidt håndkraft kunne man 

stadig få smør på brødet.  



 

 

Hvad er det?  

Thomas Jensen, Brøndenvej 73, Østervrå, har spurgt 

mange steder, hvad apparatet på billedet er til, men in-

gen har kunnet hjælpe ham, så derfor går han nu til 

bagsidens læsere med spørgsmålet. Apparatet er af 

messing og 11 cm langt. På skiverne sidder der læder, 

og de to ben kan låses med klemmen. Thomas Jensen 

har fundet tingesten på loftet over sit hjem.  



 

Er det en lampe eller en ovn?  
Varmeovn eller lampe? Aksel Jakobsen fra Farsø ved det ikke, 

og beder derfor Bagsidens læsere om hjælp. Genstanden er 

lavet af metal og består af to dele, fortæller han.  

Det yderste rør er metal og det inderste af glas. Som billedet 

viser, kan cylinderen bruges som lampe. Hvis man presser det 

yderste rør ned, er der stadig en flamme, fordi der er huller 

både i top og bund.  

Læsere der ligger inde med den rigtige forklaring bedes ringe 

til Aksel Jakobsen, Farsø på telefon 98- 633200.  



 

 

Efter en nabokone arvede Inger Nielsen, Højvældevej 23,  

Jelstrup, garn og strikkeredskaber. Blandt tingene var der 

skytten på billedet.  

Den er lavet af et stykke ståltråd, 15 cm langt, som er splittet op 

i begge ender, og tråden er så vundet op i revnerne.  

Inger Nielsen har spurgt håndarbejdskyndige om, hvad skytten 

har været brugt til, men ikke fået noget svar.  

Har nogen af bagsidens læsere svaret, så send et brev til  

bagsideredaktionen.  

Hvad er det?  

 

Mange bagsidelæsere har genkendt den "skytte", hvis anvendelse 

blev efterlyst på bagsiden i søndags.  

De skriver samstemmende, at der er tale om en filernål, hvormed man 

knytter f. eks. lyseduge, mellemværker og flakoner.  

Filering er en slags knuder, der ligner dem, fiskerne bruger, når de 

bøder garn. Knytningen sker over flade benpinde (i dag af plastic).  

Den nål, der blev vist i avisen, var lavet af ståltråd, men ben og horn 

er almindeligere.  

En af bagsidelæserne tilbyder at lære filering fra sig. Det er Anne 

Marie Nielsen, Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J, tlf. 98 83 14 78.  
 

En filernål  
 



 

 

Hvad er det?  

Børge Christensen, Østergård, Serritslevvej 392, 

Jerslev, har fundet dette instrument, som har ligget på 

gården efter den tidligere ejer. Apparatet kan bøjes ud 

for håndtagene, men ikke lukkes helt sammen. 

Udstrakt mål: 53 cm, bredde ved håndtag: 27 cm, 

bredde ellers: 10 cm, kæden: 30 cm lang.  



 

 

Hvad har dette apparat været brugt til? 

Fysiklærerne på skolen i Jerslev vil ikke kendes 

ved det. (Foto: Kurt Bering).  

Hvad er det for et apparat?  

Toftegårdsskolen i Jerslev er ved 

at opbygge en samling af 

undervisningsmaterialer gennem 

tiderne.  

I den tro at det afbildede apparat 

havde været anvendt i 

fysikundervisningen, blev det 

afleveret til samlingen, men 

fysiklærerne ville ikke vedkende 

sig det, og bagsidens læsere 

opfordres nu til at give et bud på 

anvendelsen.  

Kassen, som det hele er opbygge i, 

måler 42 x 24 x 8 cm. Den har 

skydelåg og kan bæres i et 

håndtag.  

Fra en glasbeholder med  

rødt pulver (måske fosfor) går 

en slange til glasset til  

højere i kassen. Dette glas har 

gradtal fra 0-21 og kan 

opvarmes eller belyses af en 

pære, der får energi fra et 

batteri. I det ene af de to 

forbundne glas er der nogle 

glashylstre med hvidt pulver i.  

I det andet har der været løst 

hvidt pulver.  

En glashane kan åbne for 

udstrømningen fra de to glas til 

en ca. en meter lang 

gummislange, som ender i - et 

ca. 20 cm langt metalrør, hvorpå 

det kan ses, at der har været 

tændt ild i stoffet.  



 

FYSIKLÆREREN 

TOFTEGARDSSKOLEN 

SAMSØVEJ 40  

9740 JERSLEV  

VED BAGSIDE AF VT FREDAG 19/3-93. 

"HVAD ER DET FOR ET APPARAT"  

APPARATET ER ET MÅLEINSTRUMENT TIL MÅLING AF FORBRÆNDINGSKVALITET I 

CENTRALVARMEKEDLER.  

MÅLEMETODEN ER TIL MÅLING AF DEN PROSENTVISE INDHOLD AF KULTVEILTE I 

RØGGASSEN (CO2)  

FOREKSEMPEL VIL ET GODT OLIEFYR GIVE EN MÅLING PA 10-15%  

MÅLEINSTRUMENTET VIRKER EFTER ABSERVATIONSMETODEN, HVOR DEN VÆDSKE SOM VAR I 

INSTRUMENTET SLUGTE "ABSOBEREDE" INDHOLDET AF CO2 HVILKET GAV ET UNDERTRYK I 

MÅLEKAMMERET SOM HÆVEDE VÆDSKEN OP FORBI MÅLESKALEN. APPARATET VAR MEGET 

UNØJAGTIGT VED SKIFTENDE TEMPERATURER. DETTE GAV GOD GRUNDLAG FOR 

DISKUSITIONER NÅR MÅLERESULTATER SKULLE SAMMENLIGNES VED KONTROL AF 

FYRINGSANLÆGENE.  

APPARATET HAR VÆRET BENYTET AF VKO KONSULENT ERIK BANG NIELSEN FRA DANSK 

KEDELFORENING HELT FREM TIL 1984.  

VÆDSKEN I APPARATET VAR EN KALCIUMCLORID. DERFOR MÅ PULVERET VÆRE EN SLAGS 

SALT.  

FOR NÆRMERE OPLYSNING KAN TIDLIGERE VKO KONSULENT ERIK BANG NIELSEN TRÆFFES PÅ 

TELEFON 98-420405.  

DET GAMLE MÅLEINSTRUMENT ER VIRKLIG ET BEVARINGSVÆRDIGT KLENODIE SOM VIL 

VÆRE EN PRYD FOR JERES SAMLING.  

MANGE VENLIGE HILSNER FRA POUL NIELSEN UGGERBY.  

 

 



 

Er Ajs Nikolaj på dette billede fra løkken?  

Hvem er disse mænd, der byggede vej ved Moskov-tunnelen i 1920?  

 



 Hvad har man brugt sådan en til?  

Birthe Kjær Gertsen, Hornumvej 1 Hornum, har 

endelig fået gjort det, hun så tit har tænkt på. Hun 

har sendt sin bedste dims til udtalelse i 

Stiftstidendes afdeling for uopklarede tingester.  

- Hvad er den til, spørger hun, efter at hun selv 

har efterprøvet en teori om, at redskabet måske 

kunne bruges til at skrælle appelsiner med, så 

skallen blev til lange strimler  

- Men det duer den altså ikke til, siger Birthe 

Kjær Gertsen, hvis mand skyder på, at man skal 

over i biavl for at finde svaret. Det tror han, fordi 

den tidligere ejer, hans afdøde svigerfar Arnold 

Kjær, interesserede sig meget meget for bier og 

også havde bier.  

Til understøttelse for bagside læsere, som vil 

komme med et bud, henledes opmærksomheden 

på de to små huller i den ende af redskabet, hvor 

pegefingeren holder  

 

. Hvad skal der puttes ind igennem de to huller - og 

hvorfor det?  

Og når nu Birthe Kjær Gertsen skulle have bud 

med postvæsenet, har hun sendt to gamle billeder 

med i kuverten.  

Løkken Redningsmandskab står der på det ene bil-

lede, og Birthe Kjær Gertsen er særligt interesseret i 

at vide, om en af de mænd, hun har sat mærke ved, 

mon er Ajs Nikolaj, som i sine sidste år boede i 

Ankerhus i Løkken. Han er nemlig hendes morfar.  

På billedet fra Skørping kender fruen nr. tre fra 

venstre i bageste række. Han hedder Anders Kjær 

og er hendes farbror. Men også mange af de andre 

kan hun huske fra sin barndom, men hun kan ikke 

sætte navne på. Er der nogen, der kan, kan de 

kontakte Birthe Kjær Gertsen på tlf 98 66 13 90  

 



 

 

 

- Hvad er det for en mærkelig ting? spørger 

Johan Nielsen fra Gudumholm. Den er lavet 

af træ med seks jernskinner og en stang med 

et stempel. Er det en slags bogtrykker-

stempel, en flaskeprop-propper eller måske 

noget helt tredie?  

Vi bringer spørgsmålet videre til læserne.  

Genstanden er ca. tyve centimeter lang, og vi 

viser den med stemplet ude og inde.  

Hvad er det for en ting?  



 

Jo - det er ganske vist. Dette 

instrument blev brugt frem til 

slutningen af 40'erne, når man skulle 

malke derude på landet - og systemet 

hedder »Alfa Laval«. Det blev brugt 

til at sætte ringe på slangerne, der 

blev brugt i den mere primitive 

udgave af en malkemaskine, og 

utallige  

eksperter har ringet og fortalt om 

patkopper og patgummi, som de som 

børn blev sat til at arbejde med, inden 

systemet var klart til malkning af 

køerne. Og forresten hørte der flere 

instrumenter med.  

En læser oplyser endda, at systemet 

på hans fædrene gård blev anvendt 

frem til 1972, men de fleste steder 

blev det afløst af den moderne 

malkemaskine i slutningen af 40'erne.  

Tak til alle de mange læsere, der har 

ringet ind. Det hele var nu lidt sjovere 

i gamle dage. B.  

Malkesystem  

 



 

 

Hvad er det?  

En bagsidelæser i Bjergby har under arbejde i 

haven fundet en glaskugle, som ingen i familien 

kan fortælle meningen med, så nu søger hun 

hjælp hos andre bagsidelæsere. Kuglen er 7,5 

cm i diameter og foroven og forneden forsynet 

med gevind. Der er et 2,7 cm bredt hul ned i 

kuglen gennem det øverste gevind. Ved fundet 

sad der metalrester på det nederste gevind, og 

der sidder stadig rustpletter på det øverste. 

Hvem ved, hvad det er?               (Foto: Bente 

Skjoldager)  



 

 

Hvad er det?  

En mystisk lampe kom frem i dagens lys, da 

auktionsfirmaet Nellemann & Thomsen var i 

Hjørring. Den er købt på en strandingsauktion 

for mange år siden, og auktionslederen kunne 

ikke oplyse andet, end at den er fra 1800-tallet.  

Når den står op, lyser den nedad, og når den står 

med glasset nedad, ligner den et strygejern. Bag 

på lampen er der 2 håndtag, og det er 

umiddelbart svært at se, hvad de skal gøre godt 

for.  

Bagsiden hører gerne fra læsere, som kan løse 

mysteriet om skibs-lampen.  

Er dette stykke messing en skibslampe?  

Eller er det et strygejern?  



 

 

Hvad er det?  

Apparatet her ser ud til at kunne bruges til 

at hakke eller skære noget med. Dette 

»noget" skal tilsyneladende stikkes ned i 

den 2-delte holder foroven, og så sidder 

der knive på den roterende skive. Men 

hvad har apparatet været brugt til, spørger 

Rita Jensen, Holtevej, Serritslev, der har 

fundet det på spejdernes loppemarked i 

byen. (Foto: Bente Skjoldager)  

Det var en bønnesnitter  
Vendsyssel Tidendes telefoner har næsten ikke stået stille siden vi på 

bagsiden i onsdagsavisen stillede spørgsmålet »Hvad er det?«, til et 

apparat til at skære.eller hakke med.  

En af de mange, der ringede, var Marie Louise Jensen, Birkevej 7, Sæby. 

Hun fortæller:  

- Det er en snittemaskine til bønner. Når bønnerne var snittet, blev de 

lagvis puttet i en krukke, med salt mellem hvert lag. Bønnerne blev så 

gemt til vintermånederne, og når de skulle bruges, skulle de først ligge i 

vand en nat.  

- Når vi snittede bønner, kaldte vi det »at snitte bønner for Vorherre«, 

fortæller Marie Jensen, for bønnerne havde det med at springe.  

Marie Jensen har i dag foræret sin »maskine« til sin datter, men hendes 

søster skærer stadig bønner på sin bønnesnitter.  

Vi siger tak til de mange, der har henvendt sig til bagsideredaktionen.  
 



 

 

Kniven kan skære det, der sættes på 
messingkræmmerhuset, over, men hvad er det?  

Hvad er det?  
Svend Jensen, Hjørring, har 

spurgt masser af bekendte, 

hvad redskabet på billedet er 

til, men ingen har kunnet give 

svaret, så nu sætter han sin lid 

til Bagsidens læsere.  

Redskabet er 16 cm langt, og i 

overgangen mellem skaftet og 

messing-kræmmerhuset er der  

monteret et lommeknivsagtigt 

blad, som kan trykkes ind i en 

revne i kræmmerhuset og 

formentlig skære et eller andet 

over.  

Har nogen en god forklaring, 

så send den til:  

Bagsideredaktionen, VT, 

postboks 60, 9800 Hjørring, 

eller fax den på 98 92 66 01.  



 

Hvad et det?  

HVAD ER denne til? Det spørger Poul Erik 

Andreasen, der er leder af Brønderslev Lo-

kalhistoriske Arkiv.  

Han har fundet den blandt en del effekter i den 

tidligere smedje i Smalbyvej i Brønderslev.  

Poul Erik Andreasen hører gerne fra læsere af 

Oplandsavisen på tlf. 2824 6240.  

 

Det er en blyantspidser 

Hvad bruges denne til?                    Foto: Henrik Louis  
 


