Mosbjerg Landskabs- og Landbrugsmuseum

Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg
Museet i Mosbjerg ved Vogn ligger i et storslået landskab med bakker og slugter. I området er der afmærkede stier gennem de forskellige landskabsformer og forbi oldtidsminder. Ved Højen er der et husmandssted, der drives på gammeldags vis som et "arbejdende" frilandsmuseum med marker og husdyr som i tiden
omkring 1915. I skolernes sommerferie er husmandsstedet beboet af familier, der lever som man gjorde i
første halvdel af 1900-tallet.

På gården er der ses en udstilling, der fortæller om landskabets geologiske tilblivelse, om udviklingen af
landskabet og de natur- og kulturhistoriske oplevelser, som landskabet byder på. I stalden og i laden på
Bjørnager er der en landbrugsudstilling med redskaber fra ca. 1880 til ca. 1950 - fra før noget hed traktoren og elforsyning.
I løbet af året er der en række forskellige arrangementer på museet. Man kan fx tage med til Kartoffeldag
i efterårsferien eller høbjergning, hvor man kan se, hvordan der blev høstet i gamle dage.

Højen

Gården Højen lå oprindeligt i Vogn by under navnet Damsgård. Ved udskiftningen i 1797 blev den flyttet
vestpå til sin nuværende beliggenhed. Indtil begyndelsen af 1800-tallet var gården en fæstegård under hovedgården Eskær, men i 1806 blev Højen solgt til karetmager Søren Christian Nielsen. Den forblev i familiens eje indtil 1975, hvor Miljøministeriet købte den.
I dag drives Højen af Vendsyssel Historiske Museum, som anvender bygningerne til flere forskellige formål:
Den midterste af gårdens længer er indrettet som informationsbygning for Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Stalden huser i dag en lejrskole, og i laden er der indrettet et opholdssted for områdets besøgende. Det gamle stuehus fra 1866 anvendes endnu til beboelse.

Husmandsstedet

I 1899 vedtoges den første husmandslov: "Lov om tilvejebringelse af Jordlodder for Landarbejdere". Loven
gav husmænd mulighed for at optage et lån med en lempelig rente til anskaffelse af et lille landbrug på ca. 5
tdr. land.
Samme år opførte Jens Anton Hansen sit husmandssted i Refsnæs ved Vrå, som han drev sammen med sin
kone Ana Marie og sine børn Anna og Bernhart. Husmandsbrugene var ikke så store, at familierne kunne være 100 % selvforsynende. jens Anton Hansen drev derfor snedkervirksomhed ved siden af sit landbrug.
Bygningen står i dag rekonstrueret på Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Den er indrettet med
bolig, snedkerværksted og stald, som et typisk husmandssted så ud i 1914. I bygningen er der derfor ingen
elektricitet og indlagt vand.
Til husmandsstedet hører også en lille køkkenhave og 5-6 tdr. land, som dyrkes efter metoder fra samme
periode. Husandsstedet udgør ikke et frilandsmuseum i traditionel forstand. Det er meningen, at de udstillede genstande skal røres og bruges. Her er det nemlig arbejdsmetoderne og ikke redskaberne, der formidles.
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