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Fra tøjvask i træbalje til Øster Hornum Andelsvaskeri  
Samlet og redigeret af Niels Nørgaard Nielsen 
 
Tøjvask var før i tiden en omstændelig, tidskrævende og arbejdskrævende opgave. Det var 
ikke som i dag blot at stoppe tøjet i den fuldautomatiske vaskemaskine, trykke på et par knap-
per, vente nogle timer på at maskine gør sit arbejde; derefter stoppe tøjet i tørretumbleren og 
vente på, at den har gjort sit arbejde, inden det er tid at lægge tøjet plads i skabe og skuffer. 
 

 
Gruekedlen i Øster Hornum Forsamlingshus 
 

Store vaskedag med håndkraft 
Når vaskedagen i ”gamle dage” oprandt, 
skulle der først koges vand i store mængder 
i en gruekedel, som enhver blot lidt større 
husholdning havde i bryggerset. Kogeva-
sken foregik her.  
 
Finvasken foregik i udhuset eller i det fri, 
når vejret var til det. Her kom et større arse-
nal af baljer i brug. Først vask, hvor tøjet 
blev bearbejdet på et vaskebræt, derefter 
skylning ad flere omgange med en tur i vri-
demaskinen mellem skylningerne og endnu 
en tur i vridemaskinen, inden tøjet blev 
hængt til tørre. 
 

 
Til venstre den mekaniske vaskemaskine, til 
højre vrides tøjet inden det hænges til tørre 
 

Mekaniske vaskemaskiner 
I større husholdninger fik man med tiden an-
skaffet en mekanisk vaskemaskine, der ved 
hjælp af hånddrevne mekanismer rumste-
rede rundt i tøjet, så man ikke som først ved 
kogevasken skulle stå og bearbejde det med 
en træstage og efterfølgende med vaskebræt. 
Vandet skulle fortsat varmes i gruekedlen 
eller på komfuret.  
 

 
Tøjet hænges til tørre på tøjsnoren eller 
lægges til tørre på hækken 

Efter skylningerne kom vridemaskinen i 
brug for sidste gang, inden tøjet skulle hæn-
ges til tørre i det fri eller, når vejret ikke til-
lod dette, på loftet eller i et udhus. 
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Vaskemaskiner med motor 
Efter 1. verdenskrig begyndte mekaniseringen at slå igennem også i husholdningen, idet der 
kom flere forskellige mere eller mindre sindrigt indrettede vaskemaskiner med el-motor på 
markedet. De mest simple var eldrevne og rumsterede blot rundt i vasketøjet.  
 

 
Vaskemaskine af ældre model, set på 
Tangeværket 

 
Ferm-vaskemaskine fra 1950’erne med på-
monteret vridemaskine, set på Tangeværket 
 

Andre maskiner kunne også varme vandet op og skylle tøjet. Sådanne vaskemaskiner var det 
ikke alle, der havde råd til, eller mente de havde behov for, så det skete ofte, at en gruppe na-
boer investerede i apparatet og lod det gå på omgang. 
 

 
Vaskemaskinen fra Guldbæk ses på Abild-
gaards gårdsplads, Klingerhøjvej 1, ca. 
1946 bag børnene Carl Aage Abildgaard og 
Gerda Stig Nielsen. Hendes bror, Rasmus 
Stig Nielsen, har en skæv tommelfinger efter 
nærkontakt med den vaskemaskine. 

I Guldbæk havde man fra 1930’erne og 
mange år frem en sådan ordning. Den benyt-
tede vaskemaskine var af mærket Nil-Bro. 
Tromlen blev drevet af en elektromotor. Un-
der selve vasketromlen kunne der fyres op 
som i en kakkelovn, således at tøjet blev 
kogt ved kogevask eller varmet passende op 
til finvask, mens det roterede. Maskinen var 
udstyret med en studs, hvortil kunne sættes 
en vandslange. Maskinen var meget tung, så 
når den skulle flyttes længere væk ad dårlige 
vogne, måtte der spændes en hest for. Midt i 
1950’erne gik maskinen ud af brug. I stedet 
købte Johannes Larsen fra Mosegården en 
Ferm, som han kørte ud til kunderne med på 
en vogn spændt efter sin knallert. 
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Tromlen, der blev drevet af en elektromotor, kunne rotere i begge retninger som i en moderne 
vaskemaskine.  
 
Efter selve vasken skulle der tøjet skylles, hvilket også foregik i maskinen, idet der blot blev 
lukket op for tilførslen af rent vand. Vridemaskine og efterfølgende tørring og strygning fore-
gik som før i tiden. 
 
Ordningen med fælles køb af en vaskemaskine kendes også op i 1960’erne, hvor tre-fire nabo-
familier i fællesskab investerede i fx en Ferm-vaskemaskine, der nu blev drevet af elektricitet 
og ikke som de gamle med håndkraft. Disse maskiner kunne det samme som de hånddrevne. I 
de større byer var der privatejede vaskerier, der afhentede tøjet, sorteret i finvask og koge-
vask, og bragte det retur efter vask og tørring. Først med udbredelsen af de fuldautomatiske 
vaskemaskiner til stort set alle hjem fra 1970’erne og frem, ophørte sådanne ordninger. 
 

 
Udstilling af Ferm-makiner på erhvervsud-
stillingen i Støvring 1965 

Udlejning af vaskemaskiner 
Andre steder var det sådan, at en enkelt per-
son anskaffede en vaskemaskine, fx en 
Ferm, som blev lejet ud til folk, når storva-
sken stod for tur. I Øster Hornum var det K. 
O. Nørgaard, der investerede i en vaskema-
skine. Han boede til leje hos Peter Møller, 
Estrupvej 7., var mejerist, og havde så et par 
erhverv ved siden af. Opkrævning af syge-
kassepenge og som nævnt udlejning af va-
skemaskine, som han påmonterede et par 
hjul og spændte bagefter sin cykel, og så 
kørte han ud til brugerne med den. De havde 
så maskinen en dag.  
 

 
Tøjet skulle, lige meget hvordan man havde 
fået det vasket, hænges til tørre 
 

Det var en Ferm, sådan én, der ikke kunne 
varme, så man skulle have tøjet sat i blød 
dagen før og have det kogt i gruekedlen eller 
i en stor gryde på komfuret, men så i stedet 
for at skulle stå og skrubbe tøjet med hånd-
kraft på et vaskebræt, klarede maskinen det. 
Først vask og derefter tre gange skylning. Så 
når alt var klar, kunne tøjsnoren snart blive 
fuld, når man havde vaskemaskinen.  
 
Der var også andre her på egnen, der udle-
jede vaskemaskiner. Der var Heindorff i 
Godthåb og Johannes Larsen, der hver 
havde to maskiner, som de kørte rundt med. 
Maskinerne blev kontrolleret og holdt i or-
den af elinstallatør Haddon Nielsen, der 
også førte kontrolbogen for maskinerne. 
Disse maskiner blev lejet ud på den måde til 
engang i 1960’erne. 
 

 
 
 



 

4 

Vaskerier, fx Rekord Vask i Støvring 
Navnlig i de større byer blev der oprettet private vaskerier. Nogle helt selvstændige, andre i 
kæder, som fx Rekord Vask, der fik en afdeling i Støvring. 
 

 
Emmy og Jens Søndergaard boede i det lille 
hus til venstre, mens deres virksomhed ”Re-
kord Vask” havde til huse i bygningen til 
højre. Foto: Kgl. Bibliotek 1965 
 

Da Støvring Vandmølle blev nedlagt i 1958, 
skulle ejerparret Jens og Emmy Søndergaard 
have noget andet at tjene penge på. Efter 
lukningen boede de i det, der også før havde 
været beboelse og indrettede ”Rekord Vask” 
i den anden bygning. Det skete i 1959, året 
efter lukningen af vandmøllen. ”Rekord 
Vask” var en kæde af vaskerier, der funge-
rede i store dele af Danmark.  
 
 

 
Emmy Søndergaard ved de gasftrede 
vaskemakinerne fra firmaet Vølund 
 

Emmy vaskede til at begynde med i tre ma-
skiner. Senere kom flere maskiner til og des-
uden tørremaskiner. 
 
Også en rullestue kom til at høre til virk-
somheden. Emmy klarede arbejdet i vaske-
riet, mens Jens hentede og bragte tøjet i en 
varevogn.  
 
Vaskeriet lå lavt i forhold til Hobrovej, så 
man måtte gå adskillige trin ned for at 
komme til døren i den lille hvide bygning.  
 

 
Emmy Søndergaard ved den store rulle 
 

Der var næppe et barn i Støvring, som ikke 
vidste, at Jens foruden vasketøj altid havde 
et glas bolsjer i vognen. Der blev delt flittigt 
ud.  
 
Vaskeriet lukkede 1981, og bygningerne 
blev revet ned 2009. Jens Søndergaard døde 
1984, Emmy Søndergaard 2007. 
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Andelsvaskeriet i Øster Hornum 
Til supplement af disse private vaskerier blev der oprettet andelsvaskerier. Fra 1953 til en 
gang i sidste halvdel af 1960’erne fungerede et andelsvaskeri i Øster Hornum, beliggende Ni-
bevej 171, bag det nu hvide hus, der førhen hed Dalbo, Nibevej 169. Her kunne andelshaverne 
komme efter en aftalt plan og holde storvask, idet der i vaskeriet var vaskemaskiner, rulle og 
tørremuligheder. 
 

 
Længst til højre Niels Andersen foran smed-
jen, kvinden til venstre er Anemine. Deres 
søn Cræn, den senere kæmner i kommunen, 
står med kasket foran hende 

”Tatolsmeden” Niels Andersen 
Det var sandsynligvis den forhenværende 
smed Niels Andersen (1893 – 1959), der var 
initiativtager. For at få baggrunden for op-
rettelsen af andelsvaskeriet, må vi først have 
et kort rids af fortællingen om hans virke i 
byen. I 1920 eller kort efter flyttede han fra 
sit smedearbejde i Byrsted og overtog den 
eksisterende smedje på hjørnet af Nibevej 
og Øster Hornumvej. I 1933 overdrog han 
smedevirksomheden til de to smedesvende 
Anders Lassen og Jacob Pedersen. I løbet af 
1932 fik han bygget et nyt hus, Nibevej 180, 
der hvor Karina Mørk Johansen nu har fri-
sørsalon.  
 

 
En flok børn sidder på en stor kælk en vin-
terdag foran ”Tatol” 

Her åbnede han og hustru Anemine forret-
ningen ”Tatol”, som var en del af kæden 
”Schous Sæbehus”, der som navnet antyder 
var butikker, hvor der solgtes sæbe og andet 
til personlig pleje: Halex tandbørster, Perle-
tand Tandpasta, hårpomade, ILKA Barber-
sæbe, læbestift, pudderkvaste, kamme, hår-
net, vaskepulver, opvaskebørster, perlekæ-
der og håndtasker. Noget i stil med nutidens 
”Matas”.  
 
”Tatol”-forretningerne blev oprettet i mindre 
byer, og her kunne man, foruden et måske  

lidt indskrænket udbud af varerne fra Schous Sæbehus, købe stort set alt mellem himmel og 
jord, i bogstaveligste forstand en blandet landhandel. 
 
En ”Tatol”-forretning kunne være opdelt i en kolonialafdeling og en afdeling for stort set alt 
andet. Kolonialvarerne var ting som kaffe (Tatol-kaffe), sukker, mel og forskellige former for 
langtidsholdbar mad. Desuden havde ”Tatol” gerne tobaksvarer og lidt slik, men ikke drikke-
varer og aviser – det hørt købmændene til. Den blandede afdeling kunne, og gjorde ofte, bestå 
af alt der med rimelighed kunne sælges. Parfume og forskellige plejeprodukter, strømper, 
bleer, undertøj, ultrabillige engangsregnsæt, tasker, punge, billigt legetøj, skjorter, skosværte 
og porcelænsgenstande. På et tidspunkt, vi ved ikke præcist hvornår, begyndte Anemine og 
Niels Andersen også at forhandle Kosangas, som de fleste husholdninger brugte i komfurer og 
til opvarmning af vand til vask, hvis man var så moderne, at man ikke længere brugte det 
gamle veltjente brændselskomfur. 
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Bygningen i forgrunden husede andelsva-
skeriet. Tørretøjet blafrer lystigt i vinden. 
Foran ligger villa Dalbo, hvor Anemine og 
Niels Andersen boede. Til højre ligger kom-
munekontoret, hvor deres søn Cræn og hu-
stru Birte boede. Overfor byens bageri og 
konditori. Foto: Kgl. Bibliotek 1959 
 

Villa Dalbo 
I 1949 solgte Anemine og Niels Andersen 
”Tatol” og byggede i stedet villaen ”Dalbo” 
på adressen Nibevej 169. Huset lå i øvrigt 
som nabo til Øster Hornum Kommunekon-
tor, hvor Anemine og Niels Andersens søn 
kæmner Cræn Andersen og hustru Birthe 
boede. På ”Dalbo” oprettedes lager for Ko-
sangas og herfra fortsatte Niels salget af Ko-
sangas, som han på en lille trækvogn bragte 
ud til kunderne, hvis de vel at mærke boede 
inden for bygrænsen eller tæt derved. På 
grunden, som han købte af Anders Hansen, 
der ejede gården Harrildvej 1, hvor gartner-
parret Inge og Leif Buus nu har virksomhed. 
Bagerst på grunden lå et hønsehus, opført 
1927, som fortsat blev benyttet af Anders 
Hansen. En sjov historie knytter sig til dette 
hønsehus. På et tidspunkt havde Cræn og 
Birthe en feriedreng, Niels fra Mou, på be-
søg. Han havde fået fat på Cræns trækbasun 
og tog den med ovenpå, hvor han ud ad et 
vindue blæste i den af sine lungers fulde 
kraft, så Anders Hansens høns sprang for li-
vet og nogle fløj over hegnet. Anders Han-
sen kom over til Cræn og sagde, at det ”brød 
han sig ikke om”. 
 

 
Niels Andersen med en flaske Kosangas på 
en lille trækvogn – på vej til en kunde 

Om det var af den grund hønsehuset blev af-
folket, står hen i det uvisse, men i august 
1953 blev grunden på 160 kvadratmeter og 
hønsehus på 40 kvadratmeter frasolgt 
”Dalbo”. Det var her i denne bygning, an-
delsvaskeriet fik til huse. Hvem andelsha-
verne var, ved vi ikke, da protokoller med 
videre fra foreningen sandsynligvis er gået 
tabt i tidens løb. Vi kan dog med stor sikker-
hed sige, at Niels Andersen var blandt initia-
tivtagerne. Alle vaskemaskiner og øvrige in-
stallationer blev drevet af gas; naturligvis 
Kosangas. Vi ved heller ikke med sikkerhed, 
hvornår vaskeriet begyndte sin virksomhed, 
men et kvalificeret gæt er at det skete sidst 
på året 1953. 

 
Elektriker John Hardy Nielsen fortæller 
John Hardy Nielsen (f. 1940), der er søn af byens elektriker Haddon Nielsen og hustru Inge-
borg, fortæller i december 2021 sine erindringer om andelsvaskeriet:  
 
Jeg er helt sikker på, at mine forældre var med fra vaskeriets begyndelse, idet vore vaskefor-
hold var ikke eksisterende, idet far havde oprettet værksted i det tidligere vaskerum. Jeg er 
også sikker på, at de var medlem indtil 1965, hvor de flyttede fra byen. 
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Jeg har ud fra hukommelsen tegnet en tegning, som jeg mener at vaskeriet så ud. Når man 
kom ind, havde man på sin højre hånd tre murede kar, og så vidt jeg husker, var bunden og 
aftapningshanen hævet en hel del fra gulvet. Karrene brugtes til iblødsætning og skylning. 
  
Til venstre for karrene stod vaskemaskinen. Det var en tromlevaskemaskine med vandret 
tromle med en diameter på cirka 1 meter. Den var gasopvarmet, så vidt jeg husker med ter-
mostat. Man kunne på et termometer læse vandets temperatur. Jeg kan ikke huske, om der var 
stopur for vaskemotoren, men det har der sikkert været. 
 
For at komme ind i tromlen var der en luge, der kunne drejes rundt, når tromlen holdt i en be-
stemt position. Under vasken var adgang til tromlen forhindret af en yderluge, som slukkede 
for indertromlen, hvis man åbnede ind til denne. 
 
Lige ved siden af vaskemaskinen stod der en centrifuge, og den var til stor hjælp, idet den re-
ducerede vandet i tøjet efter skylningen, således at det tørrede hurtigere. Et meget vigtigt red-
skab var den flytbare vaskebænk, hvor man havde tøjet oppe på, når man flyttede fra kar, ma-
skine og centrifuge. Der var jo mange flytninger af tøjet under vasken. 
 

 
Christiane Andersen hænger tøj til tørre ved 
Andelsvaskeriet 

Var man heldig med vejret, udnyttede man 
den gode tørreplads, der var bag vaskeriet. 
Det var jo bedst, hvis tøjet kunne blive hur-
tig tørt, så man kunne få det varmerullet og 
lagt sammen på én dag. Var man ikke heldig 
med vejret, måtte man benytte tørrerummet, 
men så tog processen meget længere tid. 
 
Da jeg var blevet elektriker, blev jeg af og 
til sendt ned på vaskeriet for at lave nogle 
eftersyn, så maskinerne kunne komme til at 
vaske igen. Nogle havde ingen fornemmelse 
for, hvad vaskemaskinen kunne klare og 
hvad den var beregnet til. Jeg har været med 
til at hjælpe en stor gulvløber ud i friheden 

igen. Den var blevet lagt i vaskemaskinen og vaskeprocessen var kommet til at presse den ud i 
tromlen, så at man ikke kunne åbne tromlen. Det tog temmelig lang tid, inden at jeg kunne få 
åbnet lågen. En anden gang, hvor lågen ikke kunne åbnes, var det fordi snørebåndet i et par 
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tennissko var gået gennem hullerne i vasketromlen og i lågens huller. Det blev bare skåret 
over, og så kunne man åbne lågen. Maskinen blev også brugt til at vaske gummistøvler. Om 
det var en fejl ved jeg ikke, men havde folk deres egen vaskemaskine, brugte man den sikkert 
ikke til noget sådant.  
 
Centrifugen havde også af og til besøg af en elektriker. Den havde en sikkerhedsafbryder ved 
lugen, for at man ikke måtte kunne starte centrifugen før lugen var lukket og ligeledes åbne 
lugen før centrifugen holdt stille. Denne funktion styredes af en luftafbryder, og slangen til 
denne blev flere gange revet af, hvis man havde noget af tøjet til at stikke op af centrifugens 
kurv. Det var ikke nogen stor reparation, men mærkelig nok skete det mange gange for de 
samme personer. 
 
Gregers Gregersen fra Sigsgård fortæller 
Gregers Gregersen, der fra 1967 til for få år siden ejede gården Sigsgård lige uden for Øster 
Hornum, fortæller i december 2021: 
 
Da Lis og jeg kom til Øster Hornum i 1966, boede vi i det gule hus ved Steen Grønnings 
værksted. Det blev kaldt dueslaget, fordi den daværende ejer Murer-Anders, Anders Jørgen-
sen, havde en hel masse duer i bygningen, og de kunne overskide det hele. Da vi boede der, 
havde vi ingen vaskemaskine, så Lis kogte bleerne i en stor gryde, det var jo stofbleer. Når så 
den store portion skulle vaskes, så blev det hele sat i blød. Så vidt jeg husker, kunne man gå 
over i vaskehuset og sætte det i blød dagen før, så det var klar om morgenen og så blive 
hængt til tørre ude bagved. Sådan var det, indtil vi flyttede ud på Sigsgård i 1967. 
 

 
Lis og Gregers Gregersen boede i ”Duesla-
get” i bygningen bag autoværkstedet. 
Foto: Kgl. Bibliotek 1959 

Når vi benyttede vaskehuset, betalte vi en 
sum penge til nogen. Hvem der ejede huset 
ved jeg ikke, jeg tror snarere det var ejet af 
en kreds af mennesker, et andelsforetagende 
ligesom frysehusene.  
 
Når så ikke medlemmerne selv skulle bruge 
det, kunne det udlejes til andre, for jeg kan 
ikke huske, at vi har været medlemmer af en 
vaskeriforening. Vi kunne vaske derovre lør-
dag eller nok mest søndag, for dengang 
havde vi jo ikke sådan fri på landet hele lør-
dagen, og så kunne jeg hjælpe Lis. 
 
Bag vaskehuset var der lange tøjsnore, fra 
husets gavl og over til naboskel til kommu-
nekontoret. Det var der muligt at hænge sit  

tøj til tørre her, for det var jo nemmere at transportere tøjet hjem, når det var tørret end vådt. 
 
Andelsvaskeriet mister sin betydning 
Niels Andersen døde 1959, og kort efter overtog Else Buus, kaldet Rulle-Else, huset. I 1964 
indrettede hun rullestue i kælderen og anskaffede sig en langt bedre rulle end den, der var i 
andelsvaskeriet. Da hun mange år senere stoppede, overtog Anna Jørgensen rulleforretningen. 
 
Hvor længe andelsvaskeriet fungerede, kan ikke fastslås, men det lukkede sandsynligvis om-
kring 1970, hvor de fleste husstande havde anskaffet fuldautomatiske vaskemaskiner. Efter 
nogle år købte tømrermester Laurits Knudsen huset og indrettede det til værksted og lager. 
 


