
POSSEMENTMAGERVÆRKSTEDET.
Hvor er det let at være overlegen, naar man præsenteres for

Klunketiden, hvis Frembringelser man affejer med et Skulder-
træk - og dermed gør den Tid Uret. Possementmageren, der
skabte Klunkerne, Frynserne, Agramanerne og Kvasterne, maatte
ikke alene være dygtig til sit Haandværk, men ogsaa sikker i sin
Smag, og endnu kan man hist og her i gamle Hjem beundre Pos-
sementmagerens kunstfærdige Frembringelser og fine Farvesans, .
selvom de i sin Tid saa smukt sammenstemte Farver nu er af-
blegede.

Med Klunketiden mener vi sædvanligvis 1870-80'erne, da
Klunker, Kvaster og Snoretræk var moderne ud over alle Græn-
ser og til Stuernes Pryd anbragtes paa Møbler, Tæpper, Gardi-
ner, Portierer, ja, kort sagt alle' Vegne. Men Possementmageriet
er et ældgammelt Haandværk, som Italienerne og Franskmæn-
dene mestrede til Fuldkommenhed allerede i Begyndelsen af 1500-
Tallet, og det fremmedklingende Navn, Possement, er en For-
drejelse af det franske passementerie. Moden opstod dengang
sammen med de opsplittede Klæder og forplantede sig hurtigt
ogsaa til N orden. Paa en Tegning af Frederik den Andens Kro-
ningsridt (1559) pryder store Kvaster Kanten af den snorebesatte
Himmel, der holdes over Majestæten. I 1582 havde Kongen en -
vistnok dansk - Possementmager i sin Tjeneste.

N ede i Spinderiets Kontor staar der en smuk Model af en Pos-
sementvæv udført i Aarhus af Possementmagermester H. L. Niel-
sen (1828-1892) og her i Loftsetagen har Fabrikant Gloggen-
gieser været Museet behjælpelig med at opstille Red~kaberne fra
den gamle Mester Christensens Possementmageri, der laa i Niels
Juelsgade i København, og som Direktør Brahe Christensen ven-
ligt udtog til os, da Værkstedet blev os tilbudt. K. E. Gloggen-
gieser havde i sin Tid arbejdet paa dette Værksted og var derfor
godt kendt med Inventaret.

Her ses den gamle Haandvæv til Frynser og Agramaner, Spo-
lerokken og en Anskærerramme til Optrækning af Kæder til Væ-
ven. Endvidere en Spindebane en miniature, en saadan skal nor-
malt v~re en Snes Meter lang, men denne her er kun godt 6 Meter.
Paa Spindebanen lavedes Møbelsnore, og Arbejdet foregik næ-
sten som hos Rebslageren.
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