
Historien om Jørgen Knapmager

En lørdag formiddag i marts besøgte jeg en guld-
smed på hans værksted - måske Danmarks
mindste værksted og butik, men uden tvivl med
Danmarks skønneste beliggenhed, nemlig op
imod og ind i Kongens Have, eller Rosenborg
Have, kun få hundrede meter fra FFF'ernes
domicil, Herculespavillonen, der liggerinde i selve
haven ..

Jørgen Biering Sørensen har her ca. 16 ml at
bevæge sig på, men han kan så nå det hele i een
stor armbevægelse. Viforsøgte flere gange at få
en samtale igang, men det var meget svært, for
ustandselig blev vi afbrudt af telefonopringninger
og kundebesøg, og det meste drejede sig om
knapper og spænder. Ind imellem fik jeg dog
stillet mine spørgsmål og noteret svarene, der
sikkert vil interessere mange og samtidig bliver
svaret på spørgsmålet om hvem JBS er.

Hvorlænge har du interesseret dig for den del
af dit fag, der hedder sølvknapper etc. og hvor-
dan opstod interessen for det?

Den l. maj er det 20 år siden,jeg fik lejemål på
pavillonen i Kronprinsessegade; i starten var det
meningen at bruge den nogle få år til at høste
erfaringer inden for guldsmedebrancen, det at
stå bag egen disk, og så få en større forretning
inde på Strøget, men det er jo ikke alt det store,
der er lykken, jeg faldt til her og har slet ikke lyst
til at flytte, her har jeg altid (næsten) tid til at
snakke med kunderne, det har man ikke i de
større forretninger.

Selve fremstillingen af dragtsmykker begyndte
jeg på i 1970; jeg var begyndt at gå til folkedans
hos F.F.F., hvor jeg stadig er aktiv danser, sam-
tidig med, at jeg nu også er i Herlev Folkedanser-
forening. Så skulle jeg jo også have min egen

dragt og valgte Fanø Skipperdragt, en kopi af
den gamle Skipperdragt fra museet »Fonden for
Sønderho«, ved det at jeg længe har haft som-
merhus på Fanø. Ella Nielson, som skulle sy min
dragt, havde jeg spurgt om hun ville skaffe stof-
ferne, knapper og spænder og hvad der nu skulle
til, men det med knapper og spænder ville hun
ikke have noget med at gøre, det måtte jeg selv
sørge for, da det ikke var noget, man sådan lige
kunne købe, og da jeg jo var guldsmed, kunne
jeg jo selv lave dem, sagde hun, men det havde
jeg nu ikke lyst til, jeg var jo vandt til de »finere«
ting, og det med knapper var jo bare sølvknapper,
så jeg prøvede hos alle antikvitetshandlerne i
København, men fik ikke en eneste af dem jeg
skulle bruge, for jeg ville have dem lige magen til
dem på Sønderhodragten - altså matte jeg bide
i det sure æble og lave dem selv, nå - men det
gik nu meget godt, men så rygtedes det jo bare,
og så blev det til »kan du også hjælpe mig«. Så
begyndte jeg at købe de gamle spænder og knap-
per op, for så havde jeg jo dem at se efter; sam-
tidig var jeg på Nationalmuseet næsten hver uge,
der fik jeg så øjnene op for det spændende, der
var ved de gamle dragtsmykker, vel at mærke dem
med stempler i; man fik at vide hvem der havde
lavet dem, og hvornår vedkommende levede og
hvor i landet, og dertil har vi jo den pragtfulde
bog af Boye om stempler i gammelt dansk sølv.
Jeg har siden brugt utallige timer og dage med
at rende rundt efter gamle dragtsmykker og så
studere dem.

Alle dine originale knapper har du købt på auk-
tioner og hos antikvitetshandlere, hvor længe
kan du blive ved med det, priserne bliver vel
stadig højere på de enkelte ting?

Det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv,
hver gang jeg finder en ny (gammel) ting til sam-
lingen og så spørger på prisen, mange gange rys-
ter jeg bare på hovedet og går så hjem og mindes
de dage i starten, da jeg kunne købe en gammel
fint stemplet sølvknap fra 1725 til 5 kr., når jeg
så har siddet et par timer og prøvet at slå det ud
af hovedet - ja så ender det næsten altid med,
at jeg går tilbage og køber den, enten har man en
samling eller ikke, og I).åren ting dukker op, ja
så rister samleren ikke, før han har den. Jeg tror
ikke, der findes en samling af dragtsmykker
noget sted, der er større end min, når man ser
bort fra Nåtionalmuseets; det er jo også nød-



vendigt for mig at have den samling, så kan folk
jo selv se, hvordan de rigtige dragtsmykker ser
ud, som nu forleden dag hvor jeg fandt et yndigt
forklædespænde fra guldsmed Høvring, Hobro-
Randers ca. 1765; selvom prisen var høj, måtte
jeg have det, nu kan jeg så vise det til folkedan-
serne, der vil have en dragt fra den egn og sige:
Se her er det originale spænde - se stemplerne,
det kan jeg lave nøjagtig efter. Men efterhånden
går der flere måneder mellem snapsene, som
man siger, der er langt mellem, der dukker noget
godt op.

Må jeg være indiskret med det næste spørgsmål:
Du har butikken her helt alene, med forskellige
varer iguld og sølv. Hvor stor en del, ipct., af
din omsætning er nu baseret på knapperne?

Det må du såmænd godt være, men det er nu
noget, jeg aldrig har tænkt over at stille op på
papir, og heller aldrig haft tid til, for jeg har

»juletravlt« hele året; jeg beskæftiger mig med
tre ting, guldsmederiet, ravslibning og dragt-
smykker . Ravslibning er noget, jeg også har en
masse med at gøre.

Når man ser på året som sådan, så er der travlt
i forretningen op til julen, det er på den tid af
året, der bruges flest guldsmykker, så efter nytår
begynder »juletravlheden« med dragtsmykkerne,
som kulminerer med opvisningerne og udlands-
turerne, og så begynder sommertravlheden med
ravsmykkerne som slutter til efteråret, hvor travl-
heden med guldsmykkerne igen begynder, og
inden jeg ser mig om, er året omme.

En lille bøn har jeg, bare folkedanserne ville
komme i god tid, hvor tit har jeg ikke hørt denne:
»Nu har vi syet på dragten hele vinteren, og nu
skal vi til opvisning på næste lørdag og skal lige
bruge 40 håndlavede knapper«! Jeg vil jo gerne
hjælpe alle, men har dog kun to hænder.

Jeg har den fornøjelse at have dig som fast med-
arbejder på bladet. Hvorlænge kan du blive ved
med at finde på noget at skrive om, det må vel
have en ende?

Jo det får jo en ende; på et eller andet tidspunkt
er der ikke noget nyt at skrive om til dragtkisten,
men mit håb er, at enten Landsforeningens Dragt-
udvalg - eller F.F.F. har haft tid nok til at følge
dette månedlige stof op med en månedens dragt,
et foto samt beskrivelse af en dragt samt betyd-
ningen af forskellige dele ved dragten og brugen
af denne samt tilgængeligt kildemateriale, hvor
man kan læse mere om den dragt. J eg tror, disse
to foreninger er de eneste, der kan påtage sig
denne opgave; noget andet er så, om de vil, men
det er ihvertfald »efter min mening« noget, som
omgående bør tages op til overvejelse, det kan
man ikke hurtigt nok komme i gang med. ~



Også til F. F.F. 'ernes dragtkuverter fotograferer
og beskriver du knapper, spænder etc. !

Ja, det gør jeg, det var et problem med alle dragt-
kuverterne, der har aldrig været en fagmand med
i billedet, da man beskrev dragterne; alle trådene
på kryds og tværs er talt - målt og beskrevet,
men ikke knapper og spænder, det var jo bare
knapper, derfor skrev man f.eks. 22 mm med
mønster i tin eller hvidt metal. Hvordan skal man
kunne arbejde efter sådan en beskrivelse, 22 mm,
jo, det er i diameter, men hvordan så den ud fra
siden? Var den flad, svagt hvælvet eller højt
hvælvet, med eller uden bund, og hvordan var
graveringen. Så begyndte jeg at fotografere
hvert smykkesæt; jeg lavede to knapper af hver,
sådan at den ene blev fotograferet oppefra og
den anden fra siden samt en beskrivelse af hvert
sæt til hver dragt. Så tilbød jeg F.F.F. et foto
samt en beskrivelse af hver dragts smykkesæt til
deres dragtkuverter , det skulle ikke koste dem
en øre. Det sagde de tak til, og nu er jeg lige
blevet færdig med mandsdragterne, i løbet af
året regner jeg med at være klar med de sidste
kvindedragter, sådan, at når der fra F.F.F. ud-
går en dragtkuvert, er der et foto af de smykker,
der kan bruges til den dragt; dukker der så noget
nyt op, ja så skifter jeg billederne ud. Selve bil-
lederne tager jeg selv, jeg har bygget en foto-
kasse med indlagt lys og fast afstand fra apparatet
til emnet, sådan at afstand og lys altid er den
samme, så når det først er ind.kørt, ja så kører
det bare, og vi ved jo alle, hvad en fotograf skal
have for en optagelse, det havde jeg ikke, råd til,
med alle de billeder, jeg skal bruge, så jeg havde
intet andet valg.

Trods dine hårde ord om »fast~avnsdragter«
mærker du altså en stigende tendens om ønsker
om forbedret kvalitet, el/er måske netop derfor?

Jo mon ikke - de hårde ord om fastelavns-
dragter, det var jo for at blive hørt; hvis man
ikke råber højt, bliver man ikke hørt; havde jeg

pakket det ind i vat og bomuld, var det bare
blevet til et indlæg i Hjemstavnsliv og ingen reak-
tion om dermed glemt - men nu, ja dynningerne
ruller jo endnu, det er virkelig kommet til debat
ude omkring i landet; uden at sige for mange,
men de første 100 har sagt tak, fordi jeg startede
debatten om dragter, alle der ude omkring i
landet har med dragtsyning at gøre, har mærket
en mere positiv indstilling fra folkedanserne til
at få dragter så rigtige, som det nu engang kan
lade sig gøre at fremstille idag, så der er en klar
tendens til bedre kvalitet, viljen er der hos folke-
danserne, hvis bare der er materiale at gå frem
efter, og der vil, som tidligere sagt, en månedens-
dragt i Hjemstavnsliv klart forbedre standarden
og interessen for bedre dragter, og den vil garan-
teret blive læst af samtlige folkedansere i hele
landet, det mærker jeg på reaktionen på mit
lille »månedens smykkesæt«, men det må jo
være op til F.F.F. eller Landsforeningens Dragt-
udvalg, for hvis ikke de skulle gøre det - hvem
skulle så???

Serien DANSKE MUSEER, der er taget
fra forlaget Finn Suensons bog »Alle
Danske Museer«, har været udeladt i
længere tid på grund af store stofmæng-
der der skulle igennem.

Den genoptages nu, og bringes når
plads tillader det, med håbet om, at det
må lykkes at gennemføre serien uden for
mange pauser.

FORENINGEN til
FOLKEDANSENS
FREMME

Udlejning af dragtkuverter
Herkulespavillonen, Kongens Have, Sølvgade,
1307 København K. - Telf. 01-14 1958.
Abent: Tirsdage kl. 10-1;3,og torsdage kl. 13-15.

Leje for 3 uger incl. moms: kro 100,00,
hvoraf de 50,00 kr. er depositum.

Ferielukning: Juni, juli og august.


