set af de billige kornprodukter fra Amerika og Østeuropa. Nationalt skulle han forsøge at hamle op
med godsernes fine mejeriprodukter. Det var en
ulige kamp. Godserne var store nok til at have egne
mejerier, men en lille bonde havde kun sit bryggers
og kunne derfor ikke levere produkter af samme
høje kvalitet.
Andelstanken opstod i dette spændingsfelt. Det internationale marked gjorde det nødvendigt at satse
på animalske produkter, og derfor sluttede små
gårdmænd sig sammen og oprettede de første andelsmejerier og -slagterier i løbet af 1880’erne.

Højen. Ved en mindre udgravning fandt arkæologer
skår af et smukt lerkar, givet som gravgave. Den
vestlige del af langdyssen er ikke udgravet.
En langdysse indeholder et eller flere dyssekamre,
hvor de afdøde blev stedt til hvile. Dyssekamre er firkantede eller runde med sider af opretstående kampesten. Oven på disse ligger en eller flere dæksten.
Adgangen til graven findes ofte gennem en kort
stensat gang i sydsiden. Det har været praktisk, da
mange dysser blev anvendt gentagne gange.
”Ellevehøje”
Nordøst for gården Højen ligger 16 gravhøje.
De mest markante af disse kaldes ”Ellevehøje”. Højene er aldrig blevet udgravet, men
stammer sandsynligvis fra ældre bronzealder
(1.800-1.000 f. Kr.). I den periode gravfæstedes
mange i grave af sten eller kister lavet af udhulede egestammer. Gravene blev efterfølgende
dækket af store høje bygget af græstørv. En
høj rummer ofte flere grave.
Kvinder fik typisk smykker og mænd våben
med i graven. I forbindelse med at egnens
beboere har hentet sten fra en af højene,
fandt man et bronzesværd fra ældre bronzealder.
Sten med skåltegn
I skoven øst for gården Bjørnager ligger på en skråning en stor sten med indhuggede fordybninger.
Disse såkaldte skåltegn er de enkleste og mest almindelige helleristninger fra bronzealderen. De forekommer alene
eller sammen med regulære
helleristninger i form af
billeder og tegn. Der er
forskellige bud på, hvad
skåltegnene betyder. I
den mest udbredte fortolkning antages de at
symbolisere frugtbarhed.
Jernalderboplads
På overdrevet øst for ”Ellevehøje” er der udgravet en
boplads fra ældre jernalder (o. Kristi fødsel). Her har
man fundet i alt fem øst-vestvendte hustomter bestående af to parallelle rækker tagbærende stolper.

Husene har været 14-22 meter lange og 6-7 meter
brede. Fund af ildsteder i den ene ende af husene
vidner om beboelse her, mens der har været stald i
den anden ende. Der er desuden fundet potteskår,
kværnsten og knusesten på stedet. De fem huse er
ikke samtidige. Der har antageligt kun stået to huse
ad gangen.
Jernaldergrave
Der er fundet to jernaldergravpladser på HøjenBjørnager området. Enkelte grave er ligbrændingsgrave, hvor asken fra den afdøde er placeret i et lerkar eller blot i et hul i jorden. Jordfæstegrave består
derimod af regulære gravkamre, konstrueret af sten
eller træ.
Ved de arkæologiske udgravninger har man ud
over traditionelle gravgaver som
lerkar, knive
og smykker også
fundet noget
så usædvanligt som
et sæt spillebrikker i en af gravene.

Andelstiden
Højen-Bjørnager området bestyres i dag af Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg; en afdeling under Vendsyssel Historiske Museum.
Landbrugsudstillingerne i området tager udgangspunkt i andelstidens Danmark.
Det var ikke let at være en lille selvejerbonde i
1800-tallets Danmark. Internationalt blev han pres-

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.
Bjørnager
Bjørnager er ikke den første gård, som har ligget
ved hulvejens østlige ende. Den ældste bebyggelse
på stedet kan føres tilbage til 1600-tallet, men er
sandsynligvis endnu ældre. Det nuværende Bjørnager stammer fra udstykning fra Eskær hovedgård i
begyndelsen af 1800-tallet.
I 1967 overtog staten gården. Brugsretten blev
imidlertid overladt til Vendsyssel Historiske Museum, og i dag udgør Bjørnager en del af Landskabsog Landbrugsmuseet i Mosbjerg. Stuehuset fra
1851 er udlejet til beboelse, men i avlsbygningerne
fra starten af 1930’rne udstilles en samling af landbrugsredskaber fra andelstiden.

