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••LandbrugLandbrug



Gammel plov- jernforbrug er lille, var dyrt



Trådstrammer



Pattegummi
afskærings 
apparat



Tv. En krat, en slags rive 
med fire lange tænder af 
træ. Den blev brugt når 
man skulle binde op - binde 
det høstede korn sammen 
til neg efter det var høstet 
med le eller slåmaskine.
Th. Et rapjern. Blev brugt til 
at tage roer op med. Med 
det flade jern huggede man 
toppen af roen og med 
krogene trak man roen op 
af jorden



Høkrog:
Til at trække 
hø ud af 
høstak



Bjælder:  Blev 
sat på hestens 
seletøj om 
vinteren, når 
den blev 
spændt for 
kanen



En fjedervægt, blev 
bl.a. brugt i 
husholdning og af 
handelsrejsende og 
andre 
småhandlendende.



En bremse. Blev 
anvendt til at sætte i 
næsen på kreaturer, 
der var for vilde til, at 
man kunne holde dem i 
en almindelig grime –
hovedtøj.



De to første fra v. skruenøgler. De to midterste er 
vognnøgler. Hjulene på de gamle vogne skulle smøres. 
For at det var muligt, skulle hjulene skrues af.



Lodder til en decimalvægt. Vægten var almindelig 
på landet og blev brugt til at veje korn, grise og 
meget andet på.



Billehammer  blev 
brugt til at bille kværne 
med. En kværn bestod 
af to store runde sten, 
den ene var gjort fast, 
den anden drejede 
rundt. Når kornet kom 
ned mellem de to sten, 
blev det malet til mel. 
For at melet kunne 
komme ud, skulle der 
bankes nogle riller i 
stenene. Det kaldte 
man, at billekværn.
Vendelbomål: Belge



Drænredskaber. Når 
jorden er vandlidende 
må man dræne vandet 
væk for at kunne dyrke 
den. Der blev gravet –
med håndkraft – grøfter 
fra det våde område ud 
til et vandløb, i grøften 
blev der lagt drænrør og 
grøften blev jævnet 
igen.



Inden man lagde 
drænrørene ned i 
grøften, trak man 
denne ”skovl” i 
bunden af grøften, så 
bunden fik en 
runding, som 
passede til rørene, så 
kunne de ikke 
forskubbede sig i 
forhold til hinanden, 
når jorden blev 
kastet ned i grøften 
igen.



De rør man brugte til 
dræning var lavet af 
tegl, og var ca. 30 cm. 
lange. For at undgå at 
træde i bunden af 
grøften, brugte man 
dette lange redskab til 
at lægge rørene ned 
med.



Tv. Roehakkejern



Når neg og hø var klar til at blive kørt ind, blev det læsset på
høstvognen – en lang smal vogn. For at læsset ikke skulle falde af  
vognen, lagde man en lang træpæl på langs over læsset og en 
rebløkke blev lagt over enden af pælen og i en krog af træ, så 
man kunne stramme til.

Høkrog



Trærive, blev brugt til at 
rive marken med efter 
høst. Blev brugt både 
efter hø- og kornhøst



Hollandsk vægt. Blev brugt til at måle kornets 
rumvægt, det man afregnede kornet efter



Købmandsvægt.



Plejle, Om vinteren skulle 
kornet tærskes. Negene 
blev bredt ud på en 
trælo. Så tog man fat i 
plejlens lange stang og 
slog den korte stang ned 
mod negene og blev ved 
med at slå, til alt kornet 
havde løsnet sig fra 
stråene.



Bismervægt, Blev brugt til at veje alt hvad der 
kunne være i en spand, sæk, eller hvad der ellers 
kunne hænges på krogen.

500 pund

135 pund



Støvleknægt, Et praktisk 
redskab, når man skulle 
af sine støvler efter en 
lang arbejdsdag.



Træskostøvler, et tungt fodtøj at gå med, men kunne holde 
fødderne tørre og varme. Tit med halmvisk i.
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