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.

HISTORIEN OM DEN MÆGTIGE MAND BAG DET HELE
Grundlæggeren af Hjerl Hede
H.P. Hjerl Hansen (1870-1946), levede i en tid, hvor gamle håndværk og skikke blev overhalet af industrialiseringen. Han var dog ikke modstander af industrialiseringen, da den industrielle udvikling i høj grad var medvirkende til, at han fik skabt en betydelig formue som direktør for to af Danmarks største smørhandelsfirmaer, Esmann og Det Sibiriske Kompagni. I 1930Õerne grundlagde han også Plumrose, der eksporterede konserves til det meste af verden.
Håndværkstraditioner og skikke
H.P. Hjerl Hansen var imidlertid interesseret i at bevare de gamle håndværkstraditioner og skikke, som han så som en væsentlig del af den danske kulturarv.
Jyllands ældste bondegård
I 1930 flyttede han derfor Jyllands ældste bondegård, Vinkelgården, til Hjerl Hede, et stykke jysk hedeområde, han havde købt 20 år tidligere. Dermed lagde
han grunden til det, der i dag er Frilandsmuseet Hjerl Hede. I 2014 blev Vinkelgården dendrodateret til vinteren 1545-46, deraf nu Jyllands ældste bondegård.
I 1931 blev det 1.200 hektar store område overdraget til Hjerl-Fonden, der i 1934 lod området frede.
Hjerl Hede havde levendegørelse på programmet fra begyndelsen. Museets store folkefest i 1932 var museumsverdenens første forsøg på at skabe liv i og omkring et frilandsmuseums gamle bygninger.
Først var det husflid og håndværk i vore tipoldeforældres landsby, som gæsterne kunne opleve ved et besøg på Hjerl Hede. Den oplevelse består stadig, hver
sommer i 6 uger og hvert år 3 weekender op mod jul.
Senere blev museet udvidet med andelsmejeriet, skov- og mosebrugsmuseet, landbageriet og håndværkerbygningerne til, så museumsgæsterne også kunne opleve
mekaniseringens tid.

OVERSIGT

GAMMEL MASSEY FERGUSON 35 (DEN RØDE)
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B

(1777)

Laden er bygget i 1777 i Hejsager ved Haderslev i bulkonstruktion.
Denne byggeskik går tilbage til middelalderen og består af bindingsværk, 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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A

(1632)

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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V

(1644)

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.

HESTEKØRETØJER
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S

(1892)

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.
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K

(1865)

Landsbykroen fra Skovsgårde på Nordvestfyn er bygget omkring 1750. I
dag fremstår kroen imidlertid som den gjorde omkring 1865, da den blev
drevet af Just Peder Meyer Kreiberg og hans hustru Ane Kristine. En
såkaldt ”brandtaksation” fra det år har dannet grundlag for museets indretning 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 skænkestuen 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
pigekammer. Mod haven finder man værtens stue, hvor de finere gæster
blev beværtet. Bag denne kroværtens 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 Ingeborg 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 indslag i de gamle fynske haver. Og fynsk humle blev i 1800-tallet
solgt i stor stil til de øvrige landsdele.
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 kroerne endnu spillede en væsentlig rolle i forhold til landets infrastruktur, købte han kroen fra Skovsgårde og lod den flytte til
Hjerl Hede. Valget af netop denne kro skyldes imidlertid også personlige forhold. H.P. Hjerl Hansen havde familie i Skovsgårde, og som barn havde han besøgt
kroen.
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(1818)

Hedegården fra Kvosted fra Skive er en typisk hedegård med en spinkel
bindingsværkskonstruktion, 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 kostalden 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. Udskiftningen 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 nyopførelsen.
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.
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S

(1778)

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. Vingerne 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.
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(1861)

Sprøjtehuset kommer fra Tybjerg på Sydsjælland og blev opført i fællesskab af sogneforstanderskabet. I sprøjtehuset er en hestetrukket brandsprøjte. Den
skulle altid være klar og fuldt funktionsdygtig. Den blev betjent af 2-4 brandsvende.
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(1826)

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 Silkeborg. I 1868 byggede
man en ny skole, hvorefter bygningen blev brugt til beboelse indtil den i 1949 blev
flyttet til Hjerl Hede. I området ligger Hinge Sø samt flere moser. Terrænet er
jævnt bølget og landbrugsjorden 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 forsikringssum 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 konfirmationen. Derfor blev landbyskolerne oprettet over hele landet. Oplandet
var sognet og elevtallet derfor begrænset. 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 landbosamfund 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

S

(1840)

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 opbevaringsrum 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.
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P

(1890)

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 grundmur 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 hestestald. 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 genfundet 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.
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(1890)
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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 kiken 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.
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 rekonstruktionsforsøg, 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 kristusfigur, der er en kopi af et krucifiks i Åby Kirke.
Kirkens klokke er en afstøbning af klokken i Smollerup, der er Danmarks ældste.
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(1824)

Staldbygningen er opført af kampesten i slutningen af 1800-tallet, og her stod skovens mange arbejdsheste.
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.
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D

(1920)

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 tærskeværk, 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.
Da det ikke er har været muligt at få folk med de krævede certifikater til at betjene dampmaskinen, kører værket i år på strøm.
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D

(1929)

Museet har to lokomotiver: HH1 bygget i 1921 af Henschel und Sohn og HH2 bygget af Krauss und Co. i 1929.
Damptogene og banen er et smalsporsanlæg – eller en industribane, hvis formål var at transportere råstoffer, produkter eller arbejdskraft.
I museets sommer- og julelevendegørelse kan gæsterne køre en tur med toget.
Ja, hvis toget ellers kører. Vi var uheldige. Netop denne dag kørte toget ikke p.g.a. sygdom - altså ikke hos toget men hos lokoføreren.
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M

(1914)

Mosebruget er fra Vinderup mellem Holstebro og Skive. Tørveæltekarret med hestegang ælter tørvemassen ensartet, så det kan blive formet og tørret. Tørv
brugtes til opvarmning og madlavning i Danmark indtil omkring 1950.
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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.
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En lille tartelet ...

… og et par små kyllingespyd ...
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(1933)

Bageriet stammer fra landsbyen Ravnkilde i Himmerland. Bygningen er fra 1882 og opført i grundmur.
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.
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Reberbanen er en rekonstruktion, og den er opført for at vise rebslagning. Det var en udbredt husflidsaktivitet i landets kystegne, indtil fabriksfremstillede
reb endegyldigt udkonkurrerede den traditionelle fremstillingsmåde.
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(1917)

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 trempeloverbygning 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 remtræk driver karetmagerens maskiner.
På bygningens vestgavl ses et stort vognhjul til brandberedskabs stigevogn. Hjulet overtog Hjerl Hede fra karetmager Thorvald Træholt i 1971.
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(1900)

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 museumsbygning 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 foregik 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 malerarbejde 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. Malerværkstedet skulle gerne være rent og ordenligt, da der ikke måtte komme snavs i farven, penslerne eller farvebøtterne.
Fremstilling af strygefarver skete ved hjælp af farvestoffer og bindemidler. Først blev farvestofferne 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.

ò
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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 forbindelse 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 løbere. 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 bræddebeklædte. Taget er tækket
med strå. Bindsværket er trukket op med rødt, vægfelterne hvidkalkede.
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 arbejdskraftreserve for landbruget. I den travle sommertid, især når høsten skulle hus, arbejdede
de som daglejere for gårdmændene.
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Bødkerhuset på Hjerl Hede er oprindeligt opført i 1879 af bødkermester
Adolf Carl Møller, der var bødker i Gl. Hornsyld 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 Møller, der var bødker i Gl. Hornsyld mellem Horsens og Vejle
indtil sin død i 1932.
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 begyndelsen 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"
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Mejeriet er fra Mandø i Sydvestjylland. Det er et af de mindste mejerier i Danmark, stiftet af 35 andelshavere, som viser smørproduktion omkring år 1900. I
alt blev der oprettet 1400 andelsmejerier og med stemmeret til hver andelshaver, uanset antal køer.

26

K

(1933) / V

(1880)

Købmandshuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet i Svinsager ved
Horsens. Udover købmandshandel 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 næringsfrihedsloven 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 høkervirksomhed 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 sprossevinduer. Udstillingsvinduer
med store spejlglasruder hører en senere tid til.
Foruden købmandsbutikken rummede huset to separate lejligheder og et værksted for en landhåndværker. 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 købmandsvarer. Ned fra loftet hænger
forskellige redskaber. Hos landkøbmanden kunne man få dækket 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.

