
 Straffefangerne 

Vi stødte på to straffefanger og deres fangevogter flere gange. Fangevogteren havde sit hyr med 
at styre de to personager. Den kom hele tiden op at slås. De havde begge to få en straf på 16 år 
for mord. Den ene var dømt for at have slået en mand ihjel, ved at slå han i hovedet med en gulv-
skrubbe. Han mente han var uskyldig, da det var et uheld. Fangevogteren mente dog ikke, der kun-
ne være tale om et uheld. Den døde mand var nemlig blevet ramt 13 gange af gulvskrubben! 



 Masser af aktiviteter over alt 



Stuehuset er bygget omkring 1800-tallet. Laden er fra ca. 1850, og udhuset er fra slutningen af 
1700-tallet.  
 
Gården er med sine hvide striber, der adskiller bindingsværket fra de gulkalkede mure, typisk for 
egnen. På laden ses en såkaldt stokmølle, der stammer fra Hulsig. Møllen har trukket på gårdens 
kværn og hakkelsemaskine. 
 
Herregårdsskyttens væsentligste opgave bestod i vildtpleje på godsets jorder samt at levere det 
fornødne vildt til godsets husholdning. 
 
I bynære skove havde skovens personale ofte en bifortjeneste ved at drive taktørsted, hvor folk 
kunne spise den medbragte mad og købe kogende vand til kaffen. 
 
Skyttegården blev opført på Hjerl Hede til åbningen af Skovmuseet i 1964. 
Bygningerne er nu indrettet til restaurant. 

19 Skyttegården 



20 Bageriet 

Bageriet stammer fra landsbyen Ravnkilde i Himmerland. Bygningen er fra 1882 og opført i grund-
mur. 
 
Den store udtræksovn er installeret i 1930. I den nederste ovn bagtes rugbrød. Den kunne rumme 
196 firepundsrugbrød ad gangen. Den øverste, marengsovnen blev brugt til mindre brød og kager. 
 
Bageriet er et typisk landbageri fra begyndelsen af 1930érne, hvor der hovedsagelig blev bagt 
rugbrød, der blev kørt ud til omegnens bøndergårde i en hestetrukken bagervogn. Bagervognen fra 
Ravnkilde kører rundt i museet om sommeren. 
 
Bageriets interiør er domineret af den store rørovn fra Strømmen i Randers. Hertil kommer et 
fyrrum, samt to lagerrum. Det største lagerrum blev anvendt til opbevaring af råvarer. I det 
mindste opbevarede man det færdige rugbrød. 
  
 
 



Håndværkerhuset fra Vinderup er opført i 1908 af drejer Johs. Simonsen og i dag indrettet som 
karetmagerværksted og drejerværksted. Huset er med hvidkalket helstensmur, speciel trempel-
overbygning og tjæret tag. Tremplen fremstår som en ekstra halv etage - et højt loft - der giver 
lagerplads til træ m.v. 
 
El-installationerne til værkstedets belysning er ophængt frit under loftet på procelænskopper og 
har en spænding på 24 volt. I karetmagerværkstedet findes en central elektromotor, der via rem-
træk driver karetmagerens maskiner. 
 
På bygningens vestgavl ses et stort vognhjul til brandberedskabs stigevogn. Hjulet overtog Hjerl 
Hede fra karetmager Thorvald Træholt i 1971. 

21 Reberbanen 
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23 Mjesinghuset 

Mjesinghuset stammer fra landsbyen Mjesing ved Skanderborg. Huset blev bygget i 1770 som 
byens første skole. Oprindelig indeholdt huset blot to rum, en skolestue og et beboelsesrum. I 
1822 blev skolen nedlagt og huset blev husmandsbolig. Fra 1936 blev huset anvendt som muse-
umsbygning i Mjesing, hvor det indtil 1968 var rammen om den i sin tid kendte samler, skomager, 
Ansgar Andersens samling. I husets østgavn er indrettet et landsbymalerværksted fra omkring 
år 1900. I værkstedet fremstillede maleren sine materialer, mens selve malerarebjdet mest fo-
regik hos de forskellige bønder i omegnen.  
 
Landsbymaleren 
Som andet håndværk var også malerfaget i ældre tid hovedsageligt knyttet til købstæderne. I 
1700- og langt op i 1800-tallet var det maleren fra købstaden, der blev hentet til finere maler-
arbejde på landet. Men i anden halvdel af 1800-tallet begyndte købstadsmalere at nedsætte sig 
på landet. Meget af malerens arbejde foregik af gode grunde uden for værkstedet, men på 
værkstedet fremstillede maleren selv sine strygefarver og malede mindre genstande. Maler-
værkstedet skulle gerne være rent og ordenligt, da der ikke måtte komme snavs i farven, pens-
lerne eller farvebøtterne. 
  
Fremstilling af strygefarver skete ved hjælp af farvestoffer og bindemidler. Først blev farve-
stofferne findelt i en farvemølle, hvorefter rivningen kunne foregå. Til dette formål blev der 
anvendt en flise og en løber. Flisen var en flad stenplade, mens løberen kunne ære kegleformet 
tilbygget af granit. Ved rivning blandes farvestoffet med bindemidlet ved at gnide det sammen 
med løberen på flisen. Jo mere der gnides, jo mere lind bliver farven. 
 
 



23 Mjesinghuset 

Mesinghuset kommer fra landsbyen Mesing ved Illerup ådal nord for Skanderbog. Huset har haft 
en omskiftelig tilværelse. Det var oprindelig rytterskole opført i slutningen af 1600-tallet og var 
landsbyens skole i godt 100 år. I 1936 blev bygningen flyttet til den anden ende af byen i forbindel-
se med en vejomlægning. Det blev sat på ruller, og Mesings borgere hjalp hinanden med at skubbe 
det til den nye adresse. Sognerådet skænkede huset til skomagermester Ansgar Andersen, der 
brugte det som laokalhistorisk museum, indtil det i 1968 blev flyttet til Hjerl Hede. 
 
Aktiv indsamling 
Da museets samlinger kun indeholdt få genstande fra malerfaget, indrykkede museet i januar 2005 
en annonce i bladet Dansk Malermester. I annoncen eftersøgtes gamle malergenstande, og museet 
har med taknemmelighed modtaget en farvemølle, gamle pensler og andet malerværktøj, samt løbe-
re. Der forestår dog endnu meget arbejde med at dokumentere maleren som landbyhåndværk. 
 
Mesinghuset er en typisk østjysk bindingsværksbygning fra Århusegnen. Det er bygget af kraftigt 
tømmer. De vandrette stolper er tappet ned i fodremmen, der hviler på syldsten. De nederste 
vægtelter er opdelt af kraftige dokker. I gavlen er indsat skråstivere. De stejle gavle er brædde-
beklædte. Taget er tækket med strå. Bindsværket er trukket op med rødt, vægfelterne hvidkalke-
de.  
 
På Hjerl Hede rummer en del af Mesinghuset et hjulmagerværksted. Hjulmanden var en vigtig 
håndværker i landsbysamfundet. Hvad enten man kørte gødning ud, eller høsten hjem eller skulle en 
tur til købstaden brugtes den stive vogn med de jernbundne hjul. Værkstedet kommer fra Vokslev 
ved Nibe. I hundrede år indtil 1969 drev far og søn hjulmagerværkstedet i Vokslev. 
 
I landsbyerne var der foruden gårdbrugerne et varirende antal huse, nogle med jord, andre uden. 
Nogle af husmændene var tillige landhåndværkere, nogle af landhåndværkerne havde ingen jord. 
Landhåndværkerne var naturligvis vigtige for landsbyens økonomi, fordi de forsynede beboerne 
med de nødvendige redskaber og andre brugsgenstande. Men de fungerede også som arbejdskraft-
reserve for landbruget. I den travle sommertid, især når høsten skulle hus, arbejdede de som dag-
lejere for gårdmændene. 



24 Bødkerhuset 

Huset blev flyttet til Hjerl Hede og indviet 4. juli 2003. 
 
Til bødkerhuset hørte også et lille røgeri, hvor bødkermesteren supplerede indtægten ved at røge 
flæsk for de omkringliggende gårde. Det var en meget almindelig bibeskæftigelse, hvor bødkeren 
brugte savsmuld fra bøg og eg til røgningen. Adolf Carl Møller brugte røgeriet frem til begyndel-
sen af 1930érne. Røgeriet vil blive genopført på et senere tidspunkt. 
 
Adolf Carl Møllers barnebarn, Niels Møller begyndte i 1984 som frivillig bødker i levendegørelsen 
på Hjerl Hede, hvor han arbejdede hver sommer, indtil han i 1998 fik udlært en ny ung bødker, 
Kristian Pedersen, der nu viderefører håndværket på Hjerl Hede. 
 
Bødkerhåndværket kendes tilbage til oldtiden. Bødkeren fremstiller kar, bøtter, dritler, tønder 
m.v. og arbejdet bliver levendegjort hver sommer og til jul i "Levendegørelsen" 

Bødkerhuset på Hjerl Hede er 
oprindeligt opført i 1879 af 
bødkermester Adolf Carl Møl-
ler, der var bødker i Gl. Horn-
syld mellem Horsens og Vejle 
indtil sin død i 1932.  
 
Huset blev flyttet til Hjerl 
Hede og indviet 4. juli 2003. 
 
Bødkerhuset på Hjerl Hede er 
oprindeligt opført i 1879 af 
bødkermester Adolf Carl Møl-
ler, der var bødker i Gl. Horn-
syld mellem Horsens og Vejle 
indtil sin død i 1932.  



25 Mejeriet 

Købmandshuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet i Svinsager ved Horsens. Udover købmands-
handel har bygningen rummet bolig for købmanden og et mindre værksted med tilhørende bolig. 
Købmandsbutikken er fra 1900-tallets første årtier og forsyndet med datidens vareudvalg. I 
værkstedet har forskellige håndværkere haft til huse. 
 
Husets flytning og indretning er sket i samarbejde med De samvirkende Købmandsforretninger. 
Hjerl Hedes købmandshandel kommer fra landsbyen Svinsager ved Horsens. Bygningen er opført 
engang mellem 1857 og 1871. Den kan dog næppe være ældre end 1862. Det år trådte næringsfri-
hedsloven i kraft. Hidtil havde købstæderne haft eneret på at drive handel og håndværk. Herefter 
kunne enhver mand eller ugift kvinde med borgelige rettigheder løse næringsbrev. For høkervirk-
somhed inden for en mils omkreds fra købstad. 
 
Trods det sene opførelsestidspunkt er købmandshuset opført i traditionelt østjysk bindingsværk 
og tækket med strå. Hvis man fjernede de farvestrålende emaljereklameskilte fra facaden, ville 
det ikke være muligt at se, at bygningen rummede en købmandshandel. Butikken har sprossevindu-
er. Udstillingsvinduer med store spejlglasruder hører en senere tid til. 
 
Foruden købmandsbutikken rummede huset to separate lejligheder og et værksted for en land-
håndværker. Butikken er indrettet som den så ud omkring år 1900. Den store blanke kaffemølle 
står foran vinduet oven på et skab med skuffer. Langs væggen er der en reol med datidens køb-
mandsvarer. Ned fra loftet hænger forskellige redskaber. Hos landkøbmanden kunne man få dæk-
ket alle daglige fornødenheder. 
 
Købmandshusets baghave består af en plæne med et blomsterbed. I denne ene ende af haven finde 
man et kombineret brændeskur og lokum. 

Mejeriet - fra Mandø. Byggeår 1897. Her er levendegjort lidt af sommeren. 

26 Købmanden 



 Flere aktiviteter 


