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••LandhåndværkLandhåndværk



Sadelmager værktøj

Til fastholdelse af 
læderemnet.



nothøvl

bugthøvl



grundhøvl

Til forskellige

spåntykkelser



26 stk. 
snedkerværktøj, 
heraf 24 forskellige 
høvle. Håndlavet ca. 
1850 af Johannes 
Johansen som 
svendestykke.
Skænket skolen i 
1978 af Arne 
Johansen 
Flyvbjergård



hulbor



Tomands høvl



Trækhøvl



Bor uden håndtag  markeringsværktøj





Tomands rammesav. En træstamme blev lagt over 
en udgraving i jorden, og der var en savfører i og 

over udgravningen.



Sav til træfældning
skovsav



BødkerværkstedBødkerværksted

•• Periode: Til lidt efter II verdenskrigPeriode: Til lidt efter II verdenskrig
•• På bødkerværkstedet fremstillede man På bødkerværkstedet fremstillede man trætræ--

tønder, kaldet dritler og trækar. De blev tønder, kaldet dritler og trækar. De blev 
anvendt til at opbevare saltet kød i, til anvendt til at opbevare saltet kød i, til 
vaskebaljer, og til  eksport af smør.vaskebaljer, og til  eksport af smør.



Bødker værktøj 

Til opstramning af 
stavene, de trælister 
tønden er lavet af.
At rejse en tønde, 
som det hed, 
mislykkedes ofte, 
derfor udtrykket:
”at falde i stave” 



Smigvinkler til stave
stavenes sider har forskellige vinkler i forhold til 

tøndens diameter



Petroleums blæselampe



Smedetang



Tagrørs skæreapparat



••TørvegravningTørvegravning



Skærespader

Hækniv



Forskellige 
tørvegravningsspader.
Millionspade – vingespade
lange skærespader
alm. skærespade



Vingespade 
millionspade



Vandspade eller 
maskinspade.

Blev anvendt i 
vandfyldte tørvegrave.



••TeglværkTeglværk



Forlængerstang 
og 
ovndækselkrog



Omkring II VerdenskrigOmkring II Verdenskrig

For at få understøttelse, måtte de 
arbejdsløse udføre et arbejde for 
kommunen f.eks. Hugge sten til 
skærver, som blev brugt til 
vejbelægning.

Det var et hårdt og koldt arbejde, 
da det oftest var om vinteren.



Jens Vejmands redskaber



Brolæggerhammer
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