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Museets historie
Bindslev Håndværkermuseum blev etableret i 1990 på privat basis af Edel og Jens Jakobsen. Bygningen er
Jens Jakobsens far, A C. Jakobsens gamle snedkerværksted på adressen Mosbjergvej 3B. Samlingen startede med det gamle værktøj, der stadig var i bygningen, men meget hurtigt modtog museet værktøj og andre genstande fra flere af Bindslevs gamle håndværkervirksomheder, der gennem årene var blevet mere
mekaniserede. Andre blev helt nedlagt eller overgik til fabrikation, mens andre igen var uddøende fag, der
ikke længere var basis for i en by som Bindslev.
Derudover er der mange enkelte rekvisitter indgået fra mange forskellige givere, såvel lokale som folk fra
andre dele af landet. I år 2000 overgik museet, inklusiv bygningen fra det privatejede til en selvejende institution med en fond (se organisation), hvori Edel og Jens Jakobsen har indskudt en ikke ubetydelig kapital.
En gammel håndværkerby
Bindslev er en gammel handels- og håndværkerby. I år 1900 var der i byen 6 smede, 14 tømrere og snedkere, 13 murere, 6 skomagere, 6 skræddere, 4 karetmagere og 3 malere. Efter den tid begyndte maskinerne
at holde deres indtog i alle fag – selv håndværktøjet blev mekaniseret. Museet viser værksteder fra den
tid, hvor håndværk var håndens værk. Museets bygning er en gammel tømrer- snedkervirksomhed fra den
tid, sandsynligvis opført i 1915 af snedker Karl Pol, der i 1919 sælger den til Emanuel Olsen, som 4 år senere
videresælger den til A. C. Jakobsen.
Diverse udstillinger
Udover det håndværksmæssige findes der i museet udstillinger, der viser interiører fra boliger, køkken,
stue og soveværelse, samt en gammel købmandsbutik, en telefoncentral og en helt rum med gamle landbrugsredskaber.
Noget helt unikt, der vækker opmærksomhed overalt, hvor museet markerer sig, er en Ford A 1931.
Den har hidtil tilhørt museets stifter, Jens Jakobsen, men han og hans hustru, Edel har i foråret 2011
overdraget den til museet. En smuk gestus!

Smed
Det meste af værktøjet i smedien er fra begyndelsen af 1900-tallet. Essen er fra ca. 1930 og har tilhørt
Martin Dybro, der oprindelig var smed i Sdr. Bindslev. Senere - på sine gamle dage - flyttede han til Bindslev by og oprettede et lille smedeværksted på den adresse, der i dag er benævnt Vesterbro 7b.
Efter Martin Dybros død i 1942 overtog sønnen, Aksel Dybro værkstedet, hvorfra han drev VVSforretning, indtil han byggede nyt på Parkvej 3 - en virksomhed, der udviklede sig til direkte fabriksvirksomhed.
Essen er givet til museet af Aksel Dybro.
At være smed har fra de ældste tider været omgærdet med stor respekt. Længe opfattedes smeden i folketraditionen nærmest som "klog mand", en slags "troldmand", der var en altafgørende faktor for landbrugssamfundets redskaber og senere maskiners funktion. Der har været noget uforklarligt og mystisk
over den altid sorte mand, der stod der i sin lave, mørke og lidt skumle smedje med den lysende esse som
ofte næsten eneste lyskilde, forvandlende en stang jern eller plade til små underværker. Og sådan har det
været helt tilbage fra oldtiden og langt op i forrige århundrede - ja, vel nærmest er det stadig!
Bogtrykker
De fleste i Bindslev brugte så vidt vides bogtrykkeren i Sindal, Gunnar Bilde til at lave tryksager og anden
reklame. Bildes søn, John Bilde, der overtog trykkeriet efter faderen, har overbragt virksomhedens, og
dermed bogtrykkerfagets gamle remedier til museet.
Det er en pult med skrå flade, hvor skufferne dels er sættekasser med bogstavtyper i forskellige størrelser, og dels er med klicheer af billeder, som de første forretninger i Bindslev brugte.
Du kan finde klicheer fra Lauritz C. Hahn, A.C. Jakobsen, Jens Jakobsen m. fl., ligesom der også findes kliche af Bindslev Kirkes berømte kalkmaleri af Jomfru Maria med Jesusbarnet.

Drejer
I følge folketællingerne har der ikke været drejere i Bindslev siden 1870, og de drejebænke og det værktøj, der er på museet stammer da også fra andre byer i omegnen, f. eks. er der en fin drejebænk fra Åbyen.
Drejeren er en forarbejdningshåndværker, og der skelnes mellem trædrejere, metaldrejere og kunstdrejere. Drejekunsten kendes helt tilbage til 500-600 år før Kristus, hvor assyrerne og babylonerne anvendte
den, og fra Orienten kom kunsten til det gamle Grækenland, hvorfra den bredte sig til det øvrige Europa
Skomager
Skomagerværkstedet er stort set identisk med tidligere ortopædskomager Erik Olsens værksted i Bindslev, dog med lidt af værktøjet - bl. a maskinen til højre i billedet - fra andre skomagere i omegnen. Værkstedet må anses for at være komplet.
Den ortopædiske skomager byggede skoen op til den fod, den skulle passe til, nøjagtigt som i gamle dage,
da man lavede skoen lige til den, som skulle bruge den.
Mange af tængerne i Erik Olsens værksted er købt direkte i Sverige, da der under krigen (1940-45) og lang
tid efter ikke kunne fås ordentligt kvalitetsværktøj i Danmark. Da byens fodboldhold lige efter krigen var i
Sverige, blev flere af spillerne derfor bedt om at købe en ordentlig skomagertang med hjem til skomageren.
De hænger den dag i dag på museet.
Skomageriet er et af vore ældste håndværk. Det voksede frem fra den tidlige middelalder, og regnes op
gennem tiderne som et af datidens vigtigste.
Skomageren havde næsten altid sit værksted i nær tilknytning til sin bolig, almindeligvis i et mindre rum i
huset.

Tømrer / Snedker
Her findes reelt grundlaget for museet, idet genstandene i disse afdelinger blev fundet på loftet i det gamle værksted, og de blev dermed begyndelsen til museets opståen. De har tilhørt de tidligere indehavere Karl
Pol og A. C. Jakobsen. Det gælder også høvlbænkene, ligesom A. C. Jakobsens svendebrev fra 1917 og begges næringsbreve fra henholdsvis 1912 og 1925 er ophængt i museet.
De 2 fag har hver sin afdeling i museet; men i dag sættes tømrer- og snedkerfaget ofte i samme forbindelse. Mange håndværkerfirmaer har det eksempelvis i deres navn (Tømrer- og Snedkerforretning), men sådan
har det ikke altid været.
Ordet tømrer træffer vi første gang i 1300-tallet, og i løbet af 1400-tallet beretter skriftlige kilder om
tømrere i større tal. Faste grænser mellem tømrerfaget og de øvrige træhåndværk (f. eks. snedker og billedskærer) er først dukket op nogle hundrede år senere. Snedkerfaget lå oprindelig tættere på billedskærerarbejde, og det blomstrede især op under renæssancen i 1600-tallet.
Som nævnt under "Museets historie" var der i år 1900 14 tømrere og snedkere i Bindslev, og også i dag er
Bindslev godt med, når det gælder tømrerfaget. Et klik på "De gule Sider" viser hele 7 tømrerfirmaer i
Bindslev.

Bødker
Bødkerværktøjet er for størstedelens vedkommende fra brødrene Jens og Hans Heidmanns bedstefar,
Jens Heidmann.
Det var dagliglivets behov for kar og beholdere, der kom til at danne baggrund for bødkeriets opståen. I
forhold til andre håndværk er det sket forholdsvis sent, sandsynligvis i slutningen af 1400-tallet, begyndelsen af 1500-tallet.
Faget er beslægtet med andre træhåndværk som tømrer, snedker, hjul- og karetmager, og er uden tvivl
specialiseret herudfra omkring den særlige teknik med at få karvæggenes kileformede staver til at blive
holdt på plads alene ved trykket fra de omgivende snore eller bånd.
Skrædder
Værkstedet er fra skrædder Erik Wæhrens, der havde sit værksted i sin privatbolig på Vesterbro.
Navnet Wæhrens må på det nærmeste betegnes som et tøjdynasti i Bindslev. Skrædderen Holm Wæhrens
havde mange børn, 9 i alt, og flere af disse blev i tøjbranchen. Tre af dem, Erik, Poul og Kaj fik forretning i
Bindslev som skrædder, i damekonfektion og herreekvipering, og i dag arbejder familiemedlemmer fra 3.
generation også med beklædning.
Holm Wæhrens var en holden mand og havde mange mand i arbejde. Han udvidede med forretninger for dametøj og fabriksfremstillet herretøj, samtidig med at skræddervirksomheden blev flyttet ud. På den måde
blev der basis for de ovenfor omtalte forretninger.
I lang tid var tøj og navnet Wæhrens knyttet tæt sammen med Bindslev. På museet findes ophængt diplom
for Holm Wæhrens.

Karetmager
Som regel benævnes fagets håndværker som karetmager, men det burde retteligen være hjul- og karetmager. Arbejdet har bestået i at udføre træarbejdet i forbindelse med at lave hestetrukne køretøjer, mens
andre håndværkere som smede og sadelmagere har været inde omkring andre dele af arbejdet.
Faget har tidligt skilt sig ud fra andre fag, og betegnelsen hjulmager kender vi i Danmark fra 1400-tallet,
mens karetmagernavnet først dukker op så sent som i 1750.erne. På landet har det dog ofte været tømrere,
der lavede hjul og køretøjer, og det har de gjort helt ind i det 20. århundrede.
Sadelmager / Møbelpolstrer
Museet rummer en næsten komplet samling af et sadelmagerværksted, som det var på landet omkring år
1900. Værktøjet stammer fra Holger Sørensens - også kaldet "den røde sadelmager" - værksted, og museet
har fået det overdraget af hans søn, malermester Villy Sørensen. Det er taget lige fra den plads, hvor det
hang i Holger Sørensens værksted. Alt er næsten, som det var, såvel værktøjsbræt, bord som symaskiner,
og desuden er der et lille lager af materialer både til sadelmagerdelen og til møbelpolstringen.
At de to fag har været udøvet sammen og af samme person har så vidt vides ikke været almindeligt, men
Holger Sørensen mestrede begge fag. Han blev over 90 år gammel og arbejdede næsten til det sidste.
Sadelmagerfaget har op gennem tiden været meget betinget af brugen af heste som trækdyr. Oprindelig
har det været omfattet af 2 fag, sadelmager og remmesnidere, men efterhånden som grænsen mellem disse blev mere og mere flydende, gennemførtes der fra 1797 en sammensmeltning, hvorefter alle var sadelmagere.

Maler
En dag kom en ældre mand ind på museet. Han kiggede rundt og sagde så: "Jeg ser ingen maler". Museets
stifter, Jens Jakobsen, der straks var klar over, at den besøgende selv var maler, svarede, at museet kun
havde værktøj og værksteder fra de fag, hvorfra man havde fået foræret gammelt håndværktøj. " Da skal
jeg give dig en maler," sagde den besøgende, og et års tid efter blev der ringet og sagt, at nu var maleren
der, om museet var klar til at modtage ham, for han havde en del materiale til museet, og han ville gerne
selv aflevere det. Og sådan gik det til at museet fik et malerværksted længere væk fra! Der var gamle
pensler af hestehår, svinebørster, grævlingehår, mårhår m. m. Endvidere var der et sæt årekamme og prøver af elm, fyr, nød og mange flere. "Ordring" hed det i fagsproget.
Malerfaget har "fine" rødder. I den sene middelalder var maleren nærmest en kunstner, der beskæftigede
sig med kalkmalerier, altertavler og dekorering af billedskærerarbejder; men da det i løbet af 15- og 1600tallet blev almindeligt at bruge oliefarver til pynt og beskyttelse af både udvendigt og indvendigt træværk,
tog datidens malermestre også dette mere jordbundne arbejde op, og grundlaget for malerfaget, som vi
kender det i dag, var lagt. Det første malerlaug i Danmark så dagens lys i København i 1622.

