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Klunserfortid: Samfundet i Aalborg 

- af Thyge Christensen. 

Projekt & Kultur bragte i maj, september og november 2009 (numrene 98, 100 og 101) tre artikler om mine 

erfaringer fra Emmaus-bevægelsen – ikke mindst om mine første oplevelser fra lejrene i Italien i 1967 og 

derefter fra klunsersamfundet i Chartres syd for Paris efterfulgt af sommerlejrene i Danmark i 1969. 

Hensigten har været at minde om de værdier og erfaringer, der har præget Emmaus gennem årtierne.  

Hermed links til de tre nævnte artikler: 

http://gtu.dk/Emmaus_vaerdidebat.pdf  

http://gtu.dk/PK100-9-10-11.pdf  

http://gtu.dk/PK101-4-5-6.pdf  

 

Her følger lidt af min personlige fortsættelse – fra klunsersamfundet i Nørre Tranders, baseret på et hæfte 

som vi udgav i april 1971. I starten står der, at  

”Efter det første års arbejde må det være på sin plads at se lidt bagud for en gang skyld. Hvad har vi nået? 

Hvad er Samfundet blevet til? Hvad vil vi på den baggrund stile efter?” 

 

Også det følgende er direkte kopieret fra det nævnte hæfte – naturligvis skrevet på skrivemaskine: 

 

(fortsættes side 14) 
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EMMAUS-SAMFUNDET 

DANMARKS FØRSTE PERMANENTE KLUNSERSAMFUND ligger i Nørre Tranders, ca. 7 

km. fra Aalborg. Det startede i april 1970, to mand, en gård og en lille 

lastbil. Langsomt og støt voksede det til 10 klunsere, en Skt. Bernhards 

hund, en kat, to undulater, en gård, en større lastbil, en hydraulisk 

papirpresse, et loppemarked, et stort lager af produktvarer og meget, 

meget andet. 

DET ØKONOMISKE OVERSKUD udgjorde ved årsskiftet 70/71 37.000 kr., hvoraf 

20.000 fordeltes til u-landshjælp. Resten anvendes til nødvendige 

investeringer. Alt tyder på, at overskuddet i 1971 bliver langt større. 

To tredjedele fordeles af foreningerne ”Abbé Pierre’s Klunsere i Danmark” 

og ”Svalerne” til u-landshjælp. Den sidste tredjedel går til socialt 

arbejde i Danmark, efter beslutning af klunserne i Samfundet og vores 

lokale komite af venner i Aalborg. 

LOPPEMARKEDET holdes for tiden (forår 71) den sidste weekend i hver 

måned, begge dage kl. 10 – 18, i den gamle stald. Efter en pause på et 

par måneder åbnede vi igen salget d. 27. – 28. feb. og solgte for 8.000 

kr. Den 27. – 28. marts gav godt 12.000 kr. Vi må regne med, at 

loppemarkedet udgør ca. to tredjedele af indtægterne. 

LASTBILEN kører hver dag ud til godt 15 husstande, der telefonisk har 

bedt os om at hente nogle ting og sager. Vi kan bruge næsten alt, dog 

ikke gl. træ og plastic, henkogningsglas o. lign.  Undertiden kører vi en 

længere tur. For eksempel har initiativrige venner i Fjerritslev og omegn 

åbnet et udhus som lager for papir, klude, jern og gamle ting. Når 

lageret er fyldt, kommer vi og tømmer det. På den måde er vi sikre på 

aldrig at køre en lang (dyr) tur med kun halvt læs. 

EFTERÅRSINDSAMLINGEN i okt. 70 er vor hidtil største aktion. Vi besøgte 

med hjælp af lokale unge og tidligere deltagere i De internationale 

Klunserlejre ca. 6.000 husstande på 2 dage. Private i Aalborg og 

Brønderslev lånte os 20 lastbiler og varevogne. Vore gode erfaringer fra 

denne aktion vil vi sikkert udnytte i de kommende år. 

EFTER EN LANG DEBAT med finansminister Poul Møller og mange offentlige 

kontorer har myndighederne opgivet et krav om moms-, kildeskat- og ATP-

registrering af Samfundet. Et klunsersamfund passer ikke uden videre ind 

i det officielle Danmarks rammer, men især pressens orientering var 

medvirkende til, at befolkningen og mange repræsentanter fra ministerier 

og diverse kontorer viste stor forståelse.  

DEN LOKALE PRESSE og lokalradioen har en meget stor del af æren for, at 

befolkningen i denne del af landet i vid udstrækning har forstået, 

hvilket grundlag vi arbejder på. En TV-udsendelse i jan. 71 gav også et 

godt skub fremad, både arbejdsmæssigt og med hensyn til kontakten med 

befolkningen. 
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HVORFOR KLUNSERE? 

Ingen nyankommen i klunsersamfundet behøver at fortælle om sin baggrund 

eller sine motiver, og enhver indtræder på lige fod med os andre. Ud over 

at lindre noget af den nød, der både findes i de fattige lande og i vores 

eget land, med arbejdets overskud, er meningen med fællesskabet, at en 

kammerat her får mulighed for at genopbygge noget personligt, der er gået 

i stykker på et eller andet tidspunkt. Desuden er det Samfundets formål 

at provokere overflodsstaten Danmark til at tage aktiv stilling til 

sulten og elendighedens mange problemer. Vi har ikke skabt dette arbejde, 

der udnytter andres spild, fordi vi har større forudsætninger end andre, 

tværtimod, men fordi vi har villet. Naturligvis drømmer vi ikke om, at 

det er en opgave, vi kan løse, men måske kan vi være med til noget, der 

kan virke i en større sammenhæng på længere sigt. 

 

Senere på året, stadig i 1971, forlod jeg Emmaus-samfundet, ikke mindst på grund af en rygskade. 

Roger Depoilly indtrådte som leder, og samfundet eksisterer endnu på gården ”Vesterholt” ved 

Tylstrup ca. 20 km. nord for Aalborg.  


