Meissen porcelæn 1740

syning for børn

På en overskuelig måde fremvises fingerbøl
fra alle verdenshjørner. Fra oldtid til nutid.
Fra simple forbrugs- til værdifulde fingerbøl.
Fingerbøl i alle former og med fantastiske
delajler vil åbenbare sig for publikum.
For grupper tilbydes der en indføring i
fingerbøllets historie, der strækker fra
neandertalernes tid til i dag.(på dysk)
Bestil venligst forud.

Fingerbølmuseet befinder sig i udkanten af
Creglingen, overfor kirken i den smukke
Tauberdal mellem Bad Mergentheim og
Rothenburg – på den romatiske rute.

Åbningstider museet:
1. april – 31. oktober: Tirsdag til søndag

10.00-12.30 + 14.00-17.00
1. november – 31. marts: Tirsdag til søndag

13.00-16.00.

påfuge - brass - viktorianisch - england

24./25./31.12 + 7.1 – 28.2 er der lukket lukket
For grupper er der mulighed for besøg
udenfor åbningstider. Besøg skal dog
aftales.

D-97993 Creglingen
Kohlesmühle
Telefon: (0049) 7933-370
Fax: (0049) 7933-443
E-mail: info@fingerhutmsuem.de
www.fingerhutmuseum.de
Indehaver: Brigitte Greif

Fingerbølmuseet i
i Creglingen
blev åbnet 8. august 1982 af ægteparret Thorvald og
Brigitte Greif. Grundlaget for museet – det eneste i
verden af sin art – har sit udspring i arven efter
brødrene Gabler, der arbejdede med fingerbøl.
Denne produktion overtog Helmut Greif i 1963, men
måtte desværre opgive den efter en brand raserede
værkstedet. Til gengæld begyndte han at forske i
historien bag fingerbøllet og det blev begyndelsen på
opbygningen af dette museum. Museet præsenterer
ikke alene historien bag, men ærer også skaberne af
fingerbøllet, som i gamle dage lagde et imponerede
stykke arbejde i at forme fingerbøllet og tilføre det
raffinerede detaljer.
I dag viderefører familien Greif den traditionsrige
fingerbølproduktion i deres guldsmedjeværksted,
hvor der fremstilles mindre serier af samlerfingerbøl
og specialopgaver.

Fingerbøllets historie
Ved udgravninger i
nærheden af Moskva
er
der
fundet
knoglestykker
som
mammutjægere for
30.000
år
siden
brugte
som
hjælpermidler, når de
skulle sy perler på
læder. Senere er der fundet sten, der blev brugt som
hjælpemiddel til syning. Disse sten har været i brug
for 10.000 år siden.

For 2500 år siden brugte man i middelhavsområdet
bronzefingerbøl.
100
år
efter
Kristi
udbredte
romerne
bronzefingerbøllet i Europa. Omkring år 1150
medbringer den hellige Hildegard fingerbøl som en
del af sit udstyr, da hun går i kloster..

produktion Helmut Greif

produktion Thorvald Greif
Dækslet: gyldne fingerbøl email familie Greif

I ca. 1500 fremstilles fingerbøl i større produktion i
Nürnberg. Paracelsus opdager metallet zink og
dermed opstår nye messingprodukter – deriblandt
fingerbølFra ca. 1537 eksisterer det første
Nürnberg ”Fingerbøllaug”. I 1568 trykker Jost
Ammann en bog, hvori træsnit af fingerbøl kan ses.
Fra 1628 er der fingerbølsmedjer i Holland.

Fra

1696
lader
Bernhard
von
der
Becke fra
Iserlohn en
messingværksted
for fingerbølproduktion bygge i nærheden af Sundvig
Fra 1700 påbegynder hollænderen J. Lofting en
produktion af fingerbøl i London og skaber dermed
en industri.
I
1756
forsøger
svenskerne af komme
tæt på hemmeligheden bag fingerbølproduktion
ved
at
spionere.
i 1763 påbegyndes
produktion af fingerbøl
i Østrig efter det er
lykkedes
Kejserinde
Maria Theresia at smugle hemmeligheden ud af
Nürnberg.

I 1824 præsenterer sølvsmeden J.F. Gabler fra
Schondorf sine fingerbøl for offentligheden. Det
bliver starten på den største fingerbølproduktion
i verden.
I samarbejdet med de to andre producenter,
Soergel og Stollmeyer i Schwäbisch Gmünd og
Lotthammer i Pforzheim udvikles Sydtyskland til
verdens midpunkt for fingerbølproduktion. Andre
fikspunkter for fingerbølproduktion opstår i
Frankrig, England og Amerika.

1963: Gabler sælger til Helmut Greif i
Winterbach, men kort tid efter nedbrænder det
nye værksted.

