
En skomager kom til byen 
 

Billedet er skænket af Jørgen Østerled Andersen til Lokalhistorisk Arkiv 
Dronninglund 
 
I året 1904 kom Lars Peter Augustinus Rasmussen, der var født i 
Kerteminde på Fyn, til Dronninglund. Med sig havde han sin kone 
Mette Dorthea Rasmussen (født Sørensen) født i Sæby. 
De havde fem børn, hvoraf de tre var Piger. De to ældste børn var 
født i Dalby ved Odense og de andre tre børn var født i Dronninglund. 
Lars Rasmussen havde sin Skomagerforretning liggende på 
Vestergade i Dronninglund (nu Slotsgade), der hvor tankanlægget ved 
Brugsen og hjørnet af den dengang Smallegade, der heller ikke findes 
mere. Hvis man ser godt efter kan man lige skimte inde i baggrunden 
ved hjørnet af huset et navn på muren, her havde Maler Nielsen 
dengang sin malerforretning og beboelse liggende. Den vil vi måske 
skrive om en anden gang. 
 
Lars blev gift med Mette Dorthea, den 7. Maj 1900 i Sæby. Hendes 
forældre var afdøde Stenhugger Niels Christian Sørensen og Johanne 
Sørensen (født Mortensdatter) der boede Rosengade matr. 57, 
forhuset Sæby Købstad. Som forlover var det Bagermester Chr. 
Sørensen og Skomagermester Alexander Winther i Sæby, og efter al 

 



sandsynlighed har Lars måske været ansat hos den skomager.  De 
flytter efter deres bryllup til Dalby sogn ved Odense, hvor de findes i 
folketællingen fra 1901 som Skomagermester. 

 
 

 
Folketælling 1906 Dronninglund sogn. Øverst Kirkebogen fra Sæby sogn, 
hvor de blev viet. 
 
De havde som tidligere nævnt fem børn. Den ældste Louise Johanne 
Rasmussen er født 1902 i Dalby ved Odense, og efter det vi kan se, 
at hun i 1921 var syerske her i Dronninglund og ugift. Svend Aage er 
født 1903 i Dalby ved Odense, han var uddannet Bagersvend, Dagny 
Andrea Rasmussen er født i 1905 og Viola er født i 1916, Violas videre 
skæbne har vi ikke noget om. Sønnen Kristian Ingemann Rasmussen 
er født 1906, hvor han efter de oplysninger vi har fra 1921, i lære hos 
en Købmand i Dronninglund. 
I samme tidspunkt var der ansat en Skomagersvend og en lærling, 
begge var de fra Voer Sogn. Skomagersvenden hed Hans Bertelsen 
født i 1901 og ugift, lærlingen Harald Madsen født i 1906. om det er 
dem som står på billedet ved vi ikke, men det formodes at være det, 
og i stuevinduet kan vi lige ane fruen i huset. 
 
Det vides med bestemthed, at billedet er taget før 1913, da der var et 
stemplet frimærke på bagsiden af kortet, fra dette år. De to største 
piger er vi også sikre på, og det kan ikke være andre end dem med 
hatte på, den tredje kan ikke være en datter, men måske en nabopige 
idet hun først er født i 1916. Der har efter Lars Rasmussen også været 
en anden skomager i huset på Vestergade. 
 



 
Huset lå på Matriklen 103ø, 
og det findes ikke mere da 
det hele er fjernet for flere år 
siden. Ifølge de oplysninger 
vi har, er huset opført i 
årene 1896-98. På samme 
sted var der også en 
bladkiosk i nyere tid. Det var 
Fru Madsen som vi måske 
senere vil skrive en artikel 
om. 

De sidste huse på Smallegade blev 
Revet ned i 2008. 
 
Skulle der være nogle blandt vore læsere, der kan huske denne 
Skomager eller ham der fulgte efter, vil vi være meget taknemmelige 
for, at høre om ham.  
 
 
Erik Præsius
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