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Summende aktivitet på museum
for håndværk

Lørdag var der på Bindslev Håndværker Museum lejlighed til at stifte bekendtskab med de gamle
håndværk i museet.

Indtil for nogle år siden havde Bindslev Håndværker Museum en årlig aktivitetsdag i efterårsferien.
Denne aktivitetsdag besluttede folkene bag museet heldigvis at genoptage, men på et andet tidspunkt og under en ganske anden og udvidet form.
Dagen blev i år afviklet lørdag 14. august mellem kl. 12 og 16, hvor der blandt andet var mulighed for at stifte
bekendtskab med de gamle håndværk i museet, som rummer små værksteder med næsten ufatteligt meget
originalt værktøj fra så vidt forskellige fag som eksempelvis smed, bogtrykker, skomager, bødker, snedker,
skrædder, maler, karetmager, møbelpolstrer og sadelmager.
På dagen summede dog ikke bare museet, men også den smukke, grønne have af aktiviteter. Der blev arbejdet med halmsko, kniplet tekstiler, lavet keramik og pileflet, der blev fortalt om bjeskfremstilling, naturligvis
med smagsprøver, der var bolchekogning og sågar røgeri. Til stede var tillige spejderne Esben Kallehauge Jensen og Jens Bang Christensen, der bagte pandekager over bål.
- Vi har bare ikke så meget at lave, for børnene og deres forældre vil hellere selv bage dem, fortalte en smilende Jens Bang Christensen.
Bindslev har så sandelig meget at takke stifterne Edel og Jens Jakobsen for, idet de tilbage i 1990 etablerede
samlingen på privat basis. Sidenhen er museet blevet til en selvejende institution med en fond, hvori stifterne
har indskudt en ikke ubetydelig kapital.
Stifter Jens Jakobsen var faktisk selv til stede og viste rundt. Blandt andet kunne han fremvise den høvlebænk, hvor han havde stået i lære hos sin far A. C. Jakobsen. Glarmesterfaget mestrer Jens Jakobsen ligeledes, hvilket han demonstrerede ved at skære fisk og fugle ud af glas i værkstedet.
Tag imidlertid ikke fejl af det enestående fine museum, som også med hensyn til moderne medier er helt
fremme i skoene.
- Vi har rigtig nok fået meget ros for vores hjemmeside, fortæller således museets formand Jørgen Jensen.
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