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Jydepottekonen fra Vonge
v. museumsinspektør Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum

”Blandt de industriartikler, som vort fædreland haver af sidst benævn-
te slags, hvorved nationalfliden ikke alene fyldestgør de indenlandske 
fornødenheder, men afgiver også overskud til udenlandsk afsætning, 
fortjener i synderlighed de bekendte sorte lerkar fra Jylland, eller de 
såkaldte jydepotter at bemærkes; og denne industriartikel fortjener så 
meget mere opmærksomhed, som fabrikationsmetoden er i højere grad 
let og simpel, og fordelene deraf for landet er sikrere og større, end 
man ved første øjekast skulle formode. På en tid, da man haver for skik 
mere at opsøge mangler og klage over mangler, end at lægge mærke til 
de virkelige fordele 
og fortrin vort fæd-
reland ejer, dels af 
naturen, dels ved 
dets indbyggeres 
flid og vindskibe-
lighed, vil det vel 
ikke være af vejen 
at henvende publi-
kums opmærksom-
hed på en og anden 
af de genstande, 
som kunne foran-
ledige behageligere 
betragtninger. Men 
hertil finder man 
just ikke altid den 
rigeste anledning 
i vidtløftige anlæg 
og paladsmæssige 
fabriksindretnin-
ger. For denne gang 
vil vi søge nogle 
øjeblikkes morskab 

”Den sidste jydepottekone”, Else Marie Petersen. Billedet 
hang indtil for nylig på Give Turistbureau; er nu optaget i 
museets samling.
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i Nørrejyllands hede-egne og disse egnes bondehytter; og måske vil vi 
finde, at jydepottefabrikationen, med al sin simplicitet, fortjener at sæt-
tes blandt de fordelagtige arter af den danske kunstflid; da det næppe 
kan tænkes, at nogen vare kan forfærdiges med mindre bekostning end 
denne.”1 
Ovenstående citat er skrevet af Doktor og Professor Laurids Smith i 
1791, efter han havde undersøgt jydepotteproduktion på Varde-egnen.
Den sidste jydepottekone, Else Marie Petersen, Vonge, gik bort i som-
meren 2006. Hun var bærer af en tradition og et håndværk, som rakte 
tilbage til det arbejde, som Laurids Smith kunne observere i slutningen 
af 1700-tallet og endnu længere tilbage til jydepotteproduktionen for 
alvor begynder at sætte sig arkæologiske spor omkring år 1500.2  Det er 
altid farligt at bruge betegnelsen, den sidste jydepottekone, ikke mindst 
fordi den er blevet brugt før om Marie Hansen (Haugstrup), Stilbjerg. 
Efter en gennemgang af jydepotternes historie vil jeg se på, om beteg-
nelsen retfærdigvis kan bruges om Else Marie Petersen. Det vil først og 
fremmest sige, at spørgsmålet er, i hvor høj grad Else Marie Petersens 
arbejde var i tråd med traditionen.

Marie Haugstrup, ”Den sidste jydepottekone”.
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Som sagt begynder de egent-
lige jydepotter først med 
sikkerhed at optræde fra 
omkring år 1500. På marke-
det fandtes i forvejen røde 
potter, som var glaserede og 
fremstillet af håndværkere 
ved hjælp af drejeskive og 
ovne. Jydepotternes forde-
le over for de røde potter var 
efter sigende, at de egnede 
sig bedre som kogekar over åbent ildsted, og især var prisen konkurren-
cedygtig også på markeder langt fra produktionsstedet. Metalgryderne 
havde nogenlunde samme form som jydepotterne, men udover prisen 
havde metalgryderne den ulempe, at de kunne give smag til eller blå-
ne maden. De røde potters glasur kunne i visse tilfælde ligefrem forgif-
te maden. Jydepotterne var derimod ideelle både til opbevaring og til 
madlavning. Til deres ulemper hørte, at de var forholdsvis skøre, samt at 

der ikke var nogen 
særlig prestige i at 
bruge jydepotter.3  
Til jydepottepro-
duktionen hører i 
øvrigt en del andet 
end selve potterne. 
Der er også pan-
der, skåle, lysesta-
ger, tragte, kander, 
kaffestel og en del 
andre ting.4 

Når potterne skul-
le sælges, fore-
gik det ofte ved at 
mænd fra egnen, 
hvor jydepotter-
ne blev produce-

Fra udstillingen på Give-Egnens Museum. 
Kaffestel lavet af Marie Haugstrup.

Else Marie Petersen under arbejdet.
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ret, pakkede deres hestevogne stoppet med lyng og revlingekoste, både 
som ekstravarer og som isolering mellem potterne. Derefter kørte de 
enten fra hus til hus eller til markeder og solgte deres varer. Potterne 
blev også udskibet fra havne i Varde, Kolding, Vejle og Horsens og blev 
eksporteret til Tyskland og Nordeuropa.5  En potte, der kostede 2 skil-
ling på produktionsstedet, kunne eksempelvis sælges for 24-32 skilling 
i København.6 
I løbet af 1800-tallet mindskedes jydepotteproduktionen kraftigt. Især 
tre faktorer var afgørende for denne udvikling: konkurrencen fra emal-
jerede jerngryder, jernkomfuret og endelig opdyrkningen af heden. Jy-
depotteproduktionen var et bierhverv og et supplement til den nogen 
gange sparsomme indtjening ved landbrugsdriften. Med de øgede mu-
ligheder for landbruget krævede landbruget i sig selv mere af arbejds-
kraften, og samtidig blev det økonomisk muligt at undvære bierhver-
vene.7 
I 1907 præsenterede Zoologisk Have i København ”den sidste jydepot-
tekone,” Ellen Bjerg, mor til Mathilde Nielsen. Senere omkring 1920, 
blev det erklæret at Marie Haugstrup, fra Vidtskue i Stilbjerg, var den 
sidste nulevende jydepottekone. En anden jydepottekone fra Stilbjerg 
var imidlertid Mathilde Nielsen, som havde lært faget af sin mor, El-
len Bjerg, der igen havde lært det af sin mor. Mathilde Nielsen lærte 
det også videre til sine to døtre, men ingen af disse videreførte traditi-
onen.8 
Det er via Ma-
thilde Nielsen, at 
Else Marie Peter-
sen lærte hånd-
værket. Mere her-
om senere. Først 
et kig på hvorle-
des jydepotterne 
blev lavet, således 
som Doktor og 
Professor Smith 
observerede det 
omkring 1791. Jydepottekonens redskaber fra 1881.



Å r s s k r i f t  0 6

36

Leret, der anvendes til jy-
depotterne, skulle ifølge 
Smith være en slags fint 
blåler, som kun kunne fin-
des nogle få steder i he-
den. Selvom mange havde 
søgt efter leret andre ste-
der, havde det ikke båret 
frugt. Leret opgraves om 
efteråret og ligger vinte-
ren over. Om foråret blan-
des leret med vand og fint 
sand, som omhyggeligt bli-
ver renset for alle små ste-
ne. Leret æltes og dannes 
til en konisk figur med den 

spidse del nedad. Nu begynder arbejderen (som Doktor Smith anfører, 
er denne altid et Fruentimmer) med fingeren at grave et hul i den øver-
ste del og udvide dette hul mere og mere. Samtidig har kvinden en våd 
klud, som hun undervejs kører over kant og overdelen af karret for at 
glatte det. Derefter bliver karret med en sten banket ud, så det får sin 
rundhed og rette skikkelse. Ben og hanke sættes på karret. Nu bliver 
karret vindtørret i fri luft, tre til fem dage alt efter vejret. Mens karrene 
tørrer skrabes de af og til med en pind for at fjerne ujævnheder.
Karrene sættes nu i brandhuset, som er et aflangt hul i jorden, der er 
tætnet med græstørv. I bunden bliver der lagt tørv til at røge karrene, 
som er placeret på stænger over tørvene. Efter røgningen bliver karrene 
overstrøget med en ganske tynd blanding af ler og vand, og når denne 
overstrygning er tør, bliver karrene ”glasede.” Der bliver brugt en flin-
testen, til at overstryge karret og frembringe de linier og streger, som er 
aftegnet på karret. Smith kalder det også en form for glasering, om end 
den er uden glasur. Så kommer man til selve brændingen, som foregår 
i en sanddynge, hvor potterne bliver placeret med bunden i vejret. De 
mindre kar lægges under større. Det hele dækkes foroven og ved sider-
ne med sandholdigt tørv. Tørvene sættes i brand, og når de er færdige 
har de fået deres sorte farve.9 

Nogle af Else Marie Petersens redskaber til frem-
stilling af jydepotter. Sammenlign eventuelt med 
tegningen fra 1881.
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Således blev jydepotterne 
altså produceret omkring 
1790 og lad os nu se på, hvor-
dan jydepotterne blev produ-
ceret i Vonge af Else Marie 
Petersen. Min viden om Else 
Marie Petersens arbejde og 
redskaber stammer fra fle-
re samtaler med Else Marie 
Petersen og fra hendes egen 
nedskrevne beskrivelse af 
sin arbejdsmetode.
Grundmaterialerne til jyde-
potterne er de samme, sand 
og ler. Men hvor det i 1791 
ved Varde tilsyneladende 
kun var leret man skulle vide, hvor var og grave efter, så har det hos 
Else Marie Petersen også gjort sig gældende for sandet. Sandet er fint 
glimmersand, som blev hentet på en mark i omkring 2 meters dybde. 
Else Marie Petersen benyttede sig af den traditionelle betaling for at få 
lov at grave på marken - en halv flaske snaps. Der kan i dag ikke længe-

re graves sand på marken, da den 
er braklagt og overvåget af EU. 
Leret kan til gengæld stadig gra-
ves, og Else Marie Petersen for-
tæller, at der er brugt forskelligt 
ler forskellige steder i Jylland.
Der gik 2 dele ler til en del sand, 
og det var Else Marie Petersens 
mand, Axel, der æltede ler og 
sand sammen med fødderne. Der-
efter vejede Else Marie Petersen 
leret af til den størrelse potte, der 
skulle laves. Udgangspunktet for 
arbejdet var en stok og en pølse af 
ler placeret på et bræt, som Else 

En stok og en pølse af ler var udgangs-
punktet, når Else Marie Petersen lavede 
jydepotter.

Else Maries mand, Axel, æltede ler og sand 
sammen med fødderne.
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Marie Petersen havde liggende på knæ og lår. Brættet var gjort vådt, 
så stokken kunne drejes. Samtidig med at Else Marie Petersen drejede 
stokken med venstre hånd trykkede hun lerstokken ud med højre hånd. 
Undervejs førte hun hele tiden ler på brættet, så det ikke tørrede ud. 
Når stokken var blevet trykket udad og opad, blev lerpølsen klemt fast, 
så den kunne danne kanten. En klud syet af et viskestykke blev dyppet 
i vand og brugt til at forme kanten. Derefter blev potterne stillet til tør-
re med et bomuldsklæde over sig indtil næste dag, hvor potterne skul-
le bankes ud indefra med en passende sten, til de havde den rette form 
og tykkelse. Ører og tæer blev skåret ud med en gammel urtekniv. Så 
blev potterne lagt tilbage igen med bunden opad og endnu engang til-
dækket. Efter en dag eller to blev potterne smurt to gange med en mer-
gelvælling lavet af tællemergel og vand. Når det var tørt, bruger man 
glåsestenen til at glåse eller glitte potten. Hvis det ikke var muligt at få 

Else Marie Petersen ved røgovnen.
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tællemergel, kun-
ne der bruges en 
fed blåler. 
Else Marie Peter-
sen har selv kon-
strueret de to 
ovne i fællesskab 
med sin far, Elisi-
us Madsen. Røg-
ovnen er der som 
sådan ikke noget 
særligt ved. Den 
er på samme måde 
som i Professor 
Smiths beskrivelse 
et aflangt hul i jor-
den, og selvom der 
er en konstruktion 
over hullet foregår 
tætningen ligesom i 1791 også ved hjælp af græstørv. Den anden ovn er 
til gengæld lidt mere speciel og konstrueret således, at varmen i kanaler 
bliver ledt flere gange forbi kassen med potterne. Med Else Marie Pe-
tersens egne ord foregår røgning og brænding på denne måde:

”I røgovnen fy-
res på følgen-
de måde. En uge 
før der skal ry-
ges potter fyrer 
jeg op. Jeg fylder 
tørv på morgen 
og aften, indtil 
al fugt er drevet 
ud, og ovnen er 
tør og varm. Så 
lægges potterne 
ind med bunden 

Else Marie Petersen ved brændeovnen.

Jydepotter klar til brænding.
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i vejret, det er godt at have blandede størrelser, for at udnytte pladsen 
bedst mulig. Om sommeren fyrer jeg morgen og aften, men når det bli-
ver koldt, er det nødvendigt at fyre tre gange daglig, det vil sige mor-
gen, eftermiddag kl. ca. 15.30 og aften kl. ca. 22. Efter fire døgn på den 
måde er potterne blevet brune, blanke og varme, og er så klar til bræn-
ding i den anden ovn, hvor den sorte farve kommer frem. Potterne skal 
nu fyldes direkte fra røgovnen og over til brænding uden at blive afkø-
let. Ovnen her er der også på forhånd fyret op i, så den er tør og varm. 
De fleste af tingene kan stables oven i hinanden, men flade ting bli-
ver pænest, hvis de ligger øverst med bunden opad. Når ovnen er fyldt 
lægges et jernlåg over, hvorpå jeg fylder 5 spande sand for at tætne og 
isolere. Herefter fyres der en gang hver halve time, 5 timer i træk med 
grantræ, alt hvad der kan være i fyrehullet, den sidste time bruges ege-
træ. Efter dette står flammerne ½-1 m op af skorstenen, og fyringen 
slutter. Afkøling 2 døgn før der kan åbnes”.

Som enhver kan se, er tek-
nik og metode grundlæg-
gende den samme for pot-
tekonerne på Varde-Egnen i 
1791 og for Else Marie Peter-
sen i Vonge. Men det hele er 
ikke sagt med en beskrivel-
se af teknikken. For at forstå 
naturen af Else Marie Peter-
sens håndværk, skal man næ-
sten have en af hendes jyde-
potter i hånden. Else Marie 
Petersen sagde, at en jyde-
potte gerne måtte overraske 
med sin lethed. Samtidig var 
Else Marie Petersens jyde-
potter brugsting, som blev 
godkendt af levnedsmiddel-
kontrollen. De afgav ingen 
stoffer til maden, der blev la-
vet i dem. At en del af kun-Jydepottekonen, Mathilde Nielsen.
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1 Om de sorte jydske leerkars fabrikkationsmaade og denne Industries Artikels 
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2 Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 45
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 s. 273-288
4 Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 49f
5 Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 64ff
6 Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 68
7  Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 71f
8 Guldberg, Mette. Jydepotter fra Varde-egnen. s. 74f
9 Smith, Laurids. s. 13ff

derne hos Else Marie Petersen så har brugt jydepottegenstandene mere 
som pynt end som brugsgenstande er en anden ting.
Men hvor havde Else Marie Petersen sin kunnen fra? Else Marie Pe-
tersen voksede op som nabo til jydepottekonen, Mathilde Nielsen, Stil-
bjerg, og var i sin barndom ofte vidne til, at Mathilde Nielsen producere-
de jydepotter, ligesom hun selv forsøgte at efterligne pottebrændingen. 
Da Else Marie Petersen besluttede sig til at gøre jydepotteerhvervet til 
sin levevej, var Mathilde Nielsen død, men Else Marie Petersen fik i 
stedet hjælp til at komme i gang af Mathilde Nielsens mand og døtre. 
Eksempelvis blev sandet til Else Marie Petersens jydepotter hentet på 
Mathilde Nielsens fødegård i Stilbjerg.
Var Else Marie Petersen den sidste ægte jydepottekone? Ja, for det før-
ste går der en linie fra de gamle jydepottekoner gennem Mathilde Niel-
sen til Else Marie Petersen. For det andet har arbejdsmetoder og ma-
terialer været i overensstemmelse med de tidligere pottekoners. Og for 
det tredje var jydepotteerhvervet for Else Marie Petersen et levende er-
hverv og ikke et museumserhverv, der blev udført for at illustrere tidli-
gere tiders håndværk. 


