Frilandsmuseet Hjerl Hede viser en bygningssamling af små kulturmiljøer og elementer af det danske landsbyfællesskab.
Her kan man gå på opdagelse i regionale variationer af byggeskik, boligindretning og se hvordan man boede
og levede som for 100-200 år siden.
Bl.a. har Hjerl Hede også Danmarks ældst kendte bondegård, Vinkelgården fra år 1546.
Siden 1960´erne har museet arbejdet på at bevare gamle landhåndværk, der er bl.a. en uddannet bødker og
en karetmager.
En del af den danske kulturarv.
I højsæsonen, i sommerferien og til jul, er museet levendegjort med mere end 100 personer som arbejder i
huse og værksteder. Damptoget kører en tur ud på heden, og fra bageren dufter friskbagt brød.
Strikkepigerne er i gang og på stenalderbopladsen laves flint til økser.
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Bulladen

Laden er bygget i 1777 i Hejsager ved Haderslev i bulkonstruktion.
Denne byggeskik går tilbage til middelalderen og består af bindindgsværk, hvor vægfelterne er
lukket med bulfjæl - ca. 5 centimeter tykke og meget brede egeplanker, som er anbragt i noter i
stolpernes sider.
Kongelige forbud i 1554 og 1577 søgte at stoppe byggeskikken, da den krævede store mængder af
egetræ.
Byggeskikken var særlig udbredt i Sydøstjylland, hvor den fortsatte ind i 1800-tallet.
Bulladen blev flyttet til Hjerl Hede fra Sønderjylland i 1931.
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Agerumsladen

Betegnelsen Agerumsladen stammer fra den lange gang i sydsiden, som vognene agede igennem, når
korn og hø skulle køres ind.
Konstruktionen er en såkaldt højremskonstruktion, hvor de bærende stolper er placeret frit inde i
bygningen.
Det oprindelige lergulv er dækket af et trægulv, idet laden nu indeholder en samling af museets
gamle hestekøretøjer.
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Vinkelgården

Vinkelgården stammer fra Vinkel ved Viborg og antages for at være Danmarks ældste bondegård,
bygget
omkring 1530. Den er opført i højremskonstruktion med udskud langs siderne, undtagen foran stuens sydside.
Gården rummer både bolig, lade og lo. Skorstenen afsluttes midt i loftrummet. Herfra trakt røgen
ud gennem
lyrehullet. Tagspærene i loen hviler på to højremsbjælker, der understøttes af fritstående højremsstolper.
I stolpen nærmest udgangen ses et nødildshul. Nødild er nytændt ild fremkommet ved at gnide to
træstykker
mod hinanden. Nødild blev blandt andet anvendt ved kvægsygdomme, hvor man troede, at kvæget
blev helbredt, hvis de blev drevet igennem et bål af nytændt ild.
Vinkelgården blev flyttet til Hjerl Hede i 1929 og indviet søndag den 27. juli 1930. Denne dato er
blevet stående som fødselsdagen for Hjerl Hansens bygningssamling, der senere skulle blive til
Frilandsmuseet Hjerl Hede.
Vinkelgården er bygget i kraftigt egebindingsværk. Tømmeret er formentligt skovet i den egeskov,
som tidligere voksede ved Vinkel Sø. Tavlene er lerklinede og hvidkalkede; tager stråtækt rygget
med møntørv. Sammenlignet med andre danske bønderbygninger har Vinkelgården en anselig størrelse.
I laden er højremskonstruktionen synlig, mens stuehuset er indrettet så alle højremsstolper står i
skillerummene. Denne konstruktionsmåde bevirker, at bygningen opdeles i et højt midterskib og to
lave sideskibe, som kaldes udskud. I stuehuset mangler udskuddet på sydsiden foran stuerne, således at det var muligt at indsætte vinduer af normal størrelse.
Boligens indretning adskiller sig ikke væsentligt fra andre bondegårdes. Der var en forstue eller
bryggers med indmuret gruekedel, køkken med en bred åben skorsten, der var forsynet med sodstænger i forskellige højder. De var beregnede til at hænge gryder på.
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Vandmøllen

Vandmøllen på Hjerl Hede er bygget som en kopi af Karmark Mølle mellem Viborg og Randers.
Mølleværket stammer fra Eriksholm Mølle i Egtved Sogn og omtales første gang i 7. maj 1858.
Møllen har hele tre kværne, der alle er flyttet med til museet.
Møllen drives ved vand fra Mølleåen, der efter stigbordet passerer vandhjulet - et såkaldt underfaldshjul.
Møllen er fuldt funktionsdygtig og maler mel under sommerens levendegørelse.
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Stenalderboplads

Stenalderbopladsen på Hjerl Hede er en rekonstruktion af en boplads fra år 2800 f.Kr. På bopladsen udføres eksperimentel arkæologi – hvilket betyder, at der ved praktiske forsøg afprøves forskellige teknikker og redskaber, baseret på arkæologiske fund. De praktiske forsøg er med til at
give en bedre forståelse for levevilkårene i bondestenalderen. I de seneste ti år har eksperimenterne primært bestået i rekonstruktionsforsøg omkring produktion af flinteredskaber, keramik,
garvning af skind, stammebådsfremstilling, kopifremstilling af oldtidstøj, fremstilling af bue og pil,
bueskydning og andre jagtteknikker, samt madlavningsmetoder.
Stenalderbopladsen har været beboet siden 1955, hvor der hver sommer i museet vises levendegørelse, hvorledes dagligdagen på en boplads kan have formet sig for ca. 5000 år siden.
De nuværende huse på bopladsen er, i samråd med Nationalmuseet, rekonstrueret i 1989 og 1994,
ud fra arkæologiske fund fra Limensgaard og Grødbygaard på Bornholm.
Bondestenalder ca. 4000 – 1800 f.Kr.
Omkring år 4000 f.Kr. nåede kendskabet til agerbrug og kvægavl til Danmark. Fra at være omstrejfende jægere bosatte menneskene sig et fast sted. Bopladserne lå i områder med varieret
landskab, hvor der både var mulighed for agerbrug, husdyrhold, jagt, fiskeri og indsamling af vilde
planter og bær. Dyrkningen af jorden foregik ved svedjebrug, hvor skoven blev ryddet og afbrændt. Fund viser, at der blev anvendt en primitiv plov arden, og at der blev dyrket byg og hvede.
Af husdyr havde stenalderbonden svin, kvæg, får og geder. Fra arkæologiske udgravninger ses, at
agerbruget krævede nye redskabstyper som slebne flintøkser, flintsegl og lerkar.
Bopladsens historie
Bopladsen blev startet som et arkæologisk forsøgscenter i 1952 på initiativ af tidligere rigsantikvar P. V. Glob, og der blev opført to stenalderhytter. Hustømmeret til hytterne blev hugget med
stenøkser, og brugen og slibningen af økserne blev dokumenteret. I 1967 og 1970 blev der opført
to nye stenalderhuse.
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Smedjen

Smedjen stammer fra Vester Kærby øst for Odense og er bygget i midten af 1700-tallet.
Den hørte under godset Østergaard, og i fire generationer gik den i arv på spindesiden,
således at smedens datter stadig giftede sig med en smed.
Oprindelig har smedjen været uden vinduer og loft, men midt i 1800-tallet blev den ombygget.
Ved denne ombygning menes også skorstenen opført.
Under essen findes en lille ovn, der blev anvendt af smedekonen og nabokonernes til bagning af
brød.
Smeden var en central figur i landsbyen og fungerede ofte som både tandlæge og dyrlæge.

