
7 Kroen 

Landsbykroen fra Skovsgårde på Nordvestfyn er bygget omkring 1750. I dag fremstår kroen imid-
lertid som den gjorde omkring 1865, da den blev drevet af Just Peder Meyer Kreiberg og hans hu-
stru Ane Kristine. En såkaldt ”brandtaksation” fra det år har dannet grundlag for museets indret-
ning af bygningen.  
 
Gennem en lille tilbygning til facaden – kaldet et bislag – kommer man ind i høkerbutikken, hvor der 
bl.a. blev solgt kaffe, tobak, salt og brændevin. At drive en høkerforretning på landet var netop 
blevet lovligt i 1862 – før da måtte bønderne rejse ind til købstæderne for at købe ovennævnte 
varer. 
 
Til højre for høkerbutikken findes skænkestuen og sengestuen. Passerer man gennem skænkestu-
en kommer man til en lys og rummelig stue, som Just Peder havde ladet indrette som aftægtsstue 
for hans mor, Ingeborg Dreier. Til venstre for høkerbutikken ligger køkken, bryggers og pigekam-
mer. Mod haven finder man værtens stue, hvor de finere gæster blev beværtet. Bag denne kro-
værtens soveværelse og spisekammeret. Umiddelbart bag høkerbutikken findes en lille ølkælder. 
 
I 1865 boede Just Peder og Ane Kristine i huset sammen med deres to børn, Just Peders mor In-
geborg Dreier og en ung pige, der hjalp til i huset. Dertil kom de overnattende gæster. 
 
Gæsterne 
Til kroen hører en rejsestald, hvor gæsterne kunne opstalde hestene, mens de styrkede sig til den 
videre rejse.  I østgavlen ses bissekammeret, hvor landevejens farende folk kunne sove for natten. 
Det lille udhus mod nord  tjener som hønsehus – her findes også gæsternes lokum.  
Omkring kroen er anlagt et have med æbletræer og humle. Navnlig humle er et karakteristisk ind-
slag i de gamle fynske haver. Og fynsk humle blev i 1800-tallet solgt i stor stil til de øvrige lands-
dele. 
 
Hjerl Hedes grundlægger H.P. Hjerl Hansen forudså, hvordan de gamle landsbykroer ville blive 
overflødiggjorte  som følge af den voksende bilisme. For at sikre et minde om den tid, hvor kroer-
ne endnu spillede en væsentlig  rolle i forhold til landets infrastruktur, købte han kroen fra Skovs-
gårde og lod den flytte til Hjerl Hede. Valget af  netop denne kro skyldes imidlertid også personli-
ge forhold. H.P. Hjerl Hansen havde familie i Skovsgårde, og  som barn havde han besøgt kroen.  



8 Kvostedgården 

Hedegården fra Kvosted fra Skive er en typisk hedegård med en spinkel bindingsværkskon-
struktion, der på stuehuset er kalket helt over. Taget er tækket delvist med lyng, hvilket var 
almindeligt i hedeområder for at spare på rughalmen. Stuehuset stammer fra 1813 og viser, 
hvor fattigt den jyske hedebonde har levet. 
 
Staldlængen er fra 1864 og indeholder stald, lade og lo. I stalden er der plads til et par heste 
og 2-3 køer eller stude. Lervæggen i tærskeloen, der ligger mellem hestestalden i nord og ko-
stalden i syd, er flyttet til museeet i hel tilstand.  
 
Agerdyrkning på heden gav ikke stort udbytte og hedebonden havde i stedet mange får. Fårene 
græssede på heden det meste af året. Spændhuset ved nordgavlen er karakteristisk for de 
midtjyske hedeegne. Her gik fårene sammen med høns og ænder om vinteren. 
 
Kvostedhuset er en udflyttergård fra landsbyen Kvosted, der ligger mellem Viborg og Skive. 
Egnen er præget dels af stærkt kuperet terræn, dels af store hedestrækninger. Store dele af 
heden blev beplantet af Hedeselskabet i slutnigen af 1800-tallet.  
 
Kvostedhuset lå oprindeligt inde i lanndsbyen, men blev i 1813 sammen med en anden af byens 
gårde flyttet ud på marken. Udflytning skete i forbindelse med landsbyens udskiftning. Ud-
skiftningen var et led i de store landboreformer i slutnignen af 1700-tallet. Hvor hver gårds 
jord tidlgiere bestod af mange små lodder spredt ud over bymarken, blev den nu samlet på et 
eller et par steder omkring gården. For at det kunne lade sig gøre, var det ofte nødvendigt at 
flytte en eller flere gårde uden for byen. Det brugbare tømmer blev genanvendt ved nyopførel-
sen. 
Dele af Kvostedhuset er derfor ældre end 1813. 
 
Kvostedgården er blevet sandblæst i foråret 2016. Naturområdet omkring er igang med at blive 
ført tilbage til tiden for dateringen, dvs. starten af 1800-tallet. 



9 Stubmøllen 

Stubmøllen fra Frøslev blev oprindeligt opført i Storehedinge i året 1778, men blev i 
1886 erhvervet af møller Nielsen Thomsen, som overførte den til Frøslev. 
 
Stubmøllen har sit navn efter den stub, om hvilken hele møllen drejes. Stubben er et svært stykke 
egetømmer, der holdes i lodretstående stilling af otte skråstivere, hvoraf de fire er dobbelte. 
 
Møllehuset drejes ved hjælp af spillet, som er forbundet til møllens trappe med en jernkæde. Vin-
gerne er 20 meter lange, og møllens arbejdsydelse ved passende vind anslås til 15-18 tønder korn i 
timen.  
 
Stubmøllen blev flyttet til Hjerl Hede i 1931, og sammen med Vinkelgården var møllen den første 
spæde begyndelse til bygningssamlingen i museet. 
 
I 2005 fik Stubmøllen en ny vinge. 



 Rakkerkonen 

Vi snakkede flere gange i løbet af dage med Rakkerkonen. 
Hun fortalte levende om sit liv med tiggeri og rapserier. 

Hun fortalte bl.a., at hun ikke havde været her i går. Hun havde aftenen før mødt en vældig char-
merende rakkerkarl og de havde fået lidt for meget brændevin. Nu håbede hun inderligt, at hun 
ikke var blevet gravid - igen. 
Hun havde nemlig allerede fået 4 børn inde for 5 år. 
 
Vi mødte hende igen senere hos købmanden, hvor var inde og tigge lidt ost og brændevin. 
Her spurgte vi til hendes horeunger. Hvem passede dem, når hun nu vadede rundt her? 
Det fik vi en længere snak om og en længere forklaring på. Det var tilsyneladende ikke noget pro-
blem, da flere af børn havde mindst to fædre. Det var blot én af de noget indviklede forklaringer. 
 



11 Skolen 

Landsbyskolen fra Hinge ved Silkeborg blev bygget i 1823, og den blev anvendt 
som skole indtil 1863.  
 
Det fremgår af en synsrapport fra 1705, at der også har hørt lade og stald til: "Der er syv fag degnebolig, 
fire fag fæ- og fårehus og fire fag lade." Hjerl Hedes skole stammer fra Landbyen Hinge nordøst for Silke-
borg. I 1868 byggede man en ny skole, hvorefter bygningen blev brugt til beboelse indtil den i 1949 blev flyt-
tet til Hjerl Hede. I området ligger Hinge Sø samt flere moser. Terrænet er jævnt bølget og landbrugsjor-
den god. På egnen findes flere mindre private skove med en blanding af ege- og fyrretræer. 
 
I 1823 takserede brandforsikringens vurderingsmænd de ændringer, der var sket med Hinge skole. Opgaven 
var at fastsætte forsikringssummen. Den blev vurderet til i alt 620 rigsbankdaler, medens den tidligere for-
sikringssum var 290 rigsbankdaler. Der må have været tale om en omfattende ombygning og udvidelse. Sit 
nuværende udseende fik skolen altså i 1823, men den oprindelige skolebygning må være ældre. 
 
I 1834 boede Lærer Skouborg og hans kone sammen med to mindreårige døtre i Hinge skole. Seks år senere 
var husstanden uvidet med 40-årige tjenestepige. I 1845 havde familien fået endnu en datter og nu havde de 
både tjenestekarl og tjenestepige. 10 år senere boede foruden forældrene en datter på 15 og en søn på 10 i 
skolen. I 1860 havde lærer Mørch afløst lærer Skouborg. Han var ugift. 
 
Som det var almindeligt i landsognene var lærer Skouborg også kirkesanger eller degn. Men han drev også 
landbrug på skolelodden. Den var til rådighed som en del af hans løn. Det er nok forklaringen på, at han i en 
periode havde brug for både en tjenestekarl og en tjenestepige. Mange skolelærere havde ord for at lægge 
større vægt på afgrøderne end på skoleungdommen. 
 
I 1814 blev det ved lov bestemt, at alle danske børn skulle gå i skole fra det fyldte syvende år til konfirmati-
onen. Derfor blev landbyskolerne oprettet over hele landet. Oplandet var sognet og elevtallet derfor be-
grænset. I hver skole var der kun to klasser, store klasse og lille klasse. I sommerhalvåret gik store klasse i 
skole to dage om ugen, lille klasse fire dage. I vinterhalvåret var det omvendt. I det traditionelle landbosam-
fund havde man brug for de store børn 
som arbejdskraft især i den travle sommertid. Om vinteren kunne man bedre 
undvære dem firedage om ugen. 
 
Mange husmandsbørn kom ud at tjene allerede som 7-årige. De havde udført 
deres morgengerning, inden de mødte i skole, og det samme gælder de 
hjemmeboende gårdmandsbørn. Det kunne være svært at holde sig vågen, 
når læreren terpede salmevers eller katekismus. 



12 Sulegården 

Sulegården er en typisk vestkystgård fra 1700-tallet. Stuehuset er fra Vang ved Sdr. Nissum, 
laden og stalden er fra Husby, portlængen og det lille fritliggende vognhus og hønsehus er fra 
Sdr. Lyngvig.  
 
Navnet Sulegård stammer fra de højsuler - stolper - der bærer åsen, hvorpå tagkonstruktionen 
hviler. 
 
Portlænge og vognskur 
I portlængen findes et huggehus, hvor nødvendige småreparationer kunne laves, samt et opbeva-
ringsrum for fiskeredskaber. Fiskeriet spillede en stor rolle for vestkystgårdene. 
 
Lade og staldlænge 
I laden ses sulekonstruktionen tydeligt, hvor de tagbærende midterstolper (suler) står på store 
sten. Ordet sule er et gammelt ord for søjle. 
 
Karakteristisk for en vestkystgård er at sulerne er udført i genbrugstømmer. Af mangel på godt 
bygningstømmer er hovedparten af tømmeret i gården vraggods, såsom master, ræer, spanter, 
bomme o.lign. fra sejlskibenes tid. Laden blev anvendt til opbevaring af korn og hø. 



13 Præstegården 

Stuehuset stammer fra Nr. Aarslev ved Randers. Den ældste del af bygningen er fra 1661. I 1854 
blev stuehuset ombygget og forlænget. Stuehuset har bindingsværksfacade mod haven og grund-
mur mod gården. Der er indrettet bryggers, køkken, pigekammer og flere stuer i den ældste del af 
præstegårdsstuehuset. Den yngste del anvendes til skiftende udstillinger. 
 
Bindingsværkslængen mod øst stammer fra Nr. Aarslav præstegård ved Randers, men ombyggget i 
1848-49. I bygningen har der været tørvehus, fåresti, vognport og konfirmandstuer. Længen er i 
bindingsværk med murede tavl. Konfirmandstuerne er nu indrettet til undervisningslokaler. 
 
Laden er fra Virring præstegård beliggende ved Randers og ca. 15 km fra præstegården i Aarslev. 
Bygningen stammer fra 1600-tallet og har oprindeligt været benyttet til lade og lo og til heste-
stald. Bindingsværksladens tømmer er sorttjæret og tavlene er kalket hvide. Laden er indrettet 
som staldbygning med lo, stald og karlekammer. 
 
Den store ladebygning stammer fra gården Ulfstofte i Andkær ved Vejle. Byggeåret for laden er 
1849. Årstallet var indridset i en grundsten nedlagt i ladens fundament ved opførelsen og genfun-
det ved hjemtagelsen til museet. 
 
Laden er opført i egetræsbinding med hvidkalket flensborgsten i tavlene. Den er 38 m lang, 9 m 
bred og 7,5 m høj og har været anvendt til opbevaring af korn. I midten findes en køreport til 
gennemkørselspassage, mens de to sideporte blev anvendt, når man kørte kornet ind i laden. 



14 Kirken 

Museumskirken er opført som en rekonstruktion af den romanske kirketype, der blev bygget her i 
landet i 1100-tallet. Som forbillede har man haft Tjørring Kirke nord for Herning. Ifølge traditionen 
er kirken opført med mandsdør mod syd og kvindedør mod nord. 
 
I sommeren 1985 påbegyndte Kunstakademiets Konservatorskole en forsøgsrække med romanske 
kalkmalerier og deres teknologi. Hertil er kirken på Hjerl Hede velegnet, idet den er uopvarmet med 
små vinduer og med meter tykke stenmure, hvor kalkmalerierne bliver udsat for både frost og fugt. 
 
Motiverne er fra omkring 1125, hentet fra Råsted kirke ved Randers, og er som de oprindelige malet 
i fuld farvestyrke. Forsøget er blevet gennemført under ledelse af kalkmaeriekspert mag. art. Ulla 
Haastrup. 
 
På væggen indenfor dørene ses vievandskar, og midt på gulvet står en østjysk døbefond fra 1200-
tallet. Denne originale granitfont er i 1992 blevet bemalet i stærke farver. Det er et rekonstrukti-
onsforsøg, udført på grundlag af farvespor, som er fundet på andre romanske fonte.  
 
På alterbordet, der er en kopi fra Tømmerby Kirke, står et par stager fra Visby samt en kristusfi-
gur, der er en kopi af et krucifiks i Åby Kirke.  
 
Kirkens klokke er en afstøbning af klokken i Smollerup, der er Danmarks ældste. 

Museumskirken er opført som en re-
konstruktion af den romanske kirke-
type, der blev bygget her i landet i 
1100-tallet. Som forbillede har man 
haft Tjørring Kirke nord for Herning. 
Ifølge traditionen er kiken opført 
med mandsdør mod syd og kvindedør 
mod nord. 
 
I sommeren 1985 påbegyndte Kunst-
akademiets Konservatorskole en for-
søgsrække med romanske kalkmaleri-
er og deres teknologi. Hertil er kirken 
på Hjerl Hede velegnet, idet den er 
uopvarmet med små vinduer og med 
meter tykke stenmure, hvor kalkmale-
rierne bliver udsat for både frost og 
fugt. 



15 Skovfogedgården 

Staldbygningen er opført af kampesten i slutningen af 1800-tallet, og her stod skovens mange ar-
bejdsheste. 
 
Bag stalden ses en vindmølle - en såkaldt klapsejler, der sammen med hestegangen på gårdspladsen 
trækker hakkelsesmaskinen, tærskeværket og staldens øvrige maskiner. 
 
Den sorte lade bagved rummer skovslæder og nogle af skovens maskiner. 



16 Dampsavværk 

Skovmuseets hjerte er dampsavværket, hvor den store bloksav trækkes af et lokomobil bygget af 
Marshall & Sons Co. i England i 1911. Lokomobilet har været bruget som trækkraft for både tær-
skeværk, tørvepresser og savværk. 
 
Når stammer skal saves op, bliver de anbragt på den kraftige blokvogn, og så snart saven er i gang, 
bliver blokvognen langsomt trukket frem på skinner mod den vandretliggende klinge. 


