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Barrit Stations centrum ca. 1950 



Om denne pjece: 
Med denne pjece vil vi fra lokalarkivets side forsøge at give en be-
skrivelse af Barrit Station - som byen så ud i perioden fra ca. 1930 til 
ca. 1950. Vi vil også prøve, ved at skrive lidt om de personer, der 
boede i husene og ejendommene, at give et indtryk af det samfund 
som Barrit Station dengang udgjorde, så man selv kan sammenlig-
ne med det nuværende landsbysamfund. 
Pjecen skal ses som en selvstændig del af en større helhed, idet 
den er lavet som supplement til et arrangement, hvor Barrit-Vrigsted 
Lokalarkiv dels gennemfører en byvandring, hvor nogle barnefødte 
Barrit Station-mennesker dels er konsulteret, dels fortæller om 
mennesker, bygninger og begivenheder fra deres barndom i Barrit 
Station. Endelig vil arkivet efter byvandringen invitere til en kop kaf-
fe og beskuelsen af en udstilling om Barrit Station. 
De lokalkendte personer, som vi har trukket på, er Anna Larsen, 
Preben Rasmussen, Hans Egsgaard og Arne Malm og Aage Buhl. 
Årstallene, 1930 og 1950, skal opfattes meget ”elastisk”. I virke-
ligheden kan man ikke sætte sådanne tidsgrænser. Folk flytter til og 
fra, de fødes, og de dør. Der kom af og til nye ejere, og virksomhe-
der bliver oprettet eller nedlagt, så der er ikke tale om en fast sam-
mentømret gruppe af mennesker, der ”tegnede” livet i Barrit Station i 
perioden. Pjecens formål er at give et indtryk – ikke at være en fuld-
stændig beskrivelse – af livet i Barrit Station i nævnte periode. 
Hvis man vil have flere detaljer om et enkelt hus og forfølge dets 
specielle historie, kan vi i mange tilfælde hjælpe med yderligere op-
lysninger i lokalarkivet. 
Vi er også interesserede i yderligere oplysninger om steder, begi-
venheder og personer, der har tilknytning til Barrit og Vrigsted sog-
ne. 
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv har åbent den sidste torsdag i hver måned 
fra kl. 19.00 – 20.30 – skoleferierne dog undtaget – eller efter aftale. 
Man kan henvende sig til Karsten Bjerreskov, Nørrestrandsgade 
5G, tlf. 2299 5597 eller e-mail: karsten@bjerreskov.com  og lave en 
aftale. 
 

Barrit Station 1930 – 1950 
I perioden 1930 til 1950 så landsbysamfundet ganske anderledes 
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ud, end det vi kender i dag. Det lille samfund af småhandlende og 
håndværkere, der voksede op omkring stationen og andelsmejeriet 
ved Horsens-Juelsmindebanen i begyndelsen af 1900-tallet, havde i 
1930-erne stadig et skær af noget nybyggeragtigt over sig. Folk var 
kommet fra vide dele af herredet og havde opført huse, i det områ-
de, der tidligere hed Breth Mark. Men i 1940-erne var der tale om et 
fasttømret samfund med foreningsliv, handels- og håndværkerliv der 
servicerede hele lokalområdet. Der var først og fremmest gode 
transport- og samfærdselsforhold med stationen, mejeriet og Dam-
gaard-Nielsens købmands- og foderstofforretning som lokalsamfun-
dets lokomotiver.  
Vi har valgt at lade denne pjeces beskrivelse følge byvandringen fra 
T-krydset hvor Brethvej og Brølbæk mødes. Efter et kig ud ad Brøl-
bæk mod nord vil vi gå sydpå ad gaden til krydset, hvor Nørløkke-
vej, Blæsbjergvej og Barrit Stationsvej støder til. Efter afstikkere ud 
ad de to førstnævnte, vil vi bevæge os ud af byens anden ”forret-
ningsgade” – Barrit Stationsvej – til bygrænsen. 
Der hvor der er brugt parentes omkring den funktion, der har fore-
gået fra huset, betyder det, at det kun er i en kortere del af perioden 
fra 1930 til 1950, at huset har været brugt til funktionen. 
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Brølbæk 7 og Brethvej 4 i baggrunden gavlen til Brølbæk 
9. Ca. 1930 



Brølbæk 21: Smedeforretning 
Kom man nordfra, begyndte Barrit Station med Christian Jensens 
”Christian Smeds” landsbysmedje. Herfra førte også en vej ud over 
markerne til Breth Skole, hvor Barrit Stations børn gik i skole. Efter 
smedjen var der marker på begge sider til den samlede bebyggelse 
begyndte ved Brethvej. 
Brethvej 2 – ”Træhuset”: (Ishus): 
Christian Høj havde ishus på stedet; men grunden blev først udpar-
celeret i 1949 og der købt af arbejdsmand Christian Høj. Han lod 
træhuset opføre, og han og moderen, Maren Høj, drev ishus og 
brødudsalg fra adressen. Han havde huset frem til 1966. 

Brølbæk 9: Karetma-
gerværksted 
Hans Peder Malm købte i 
1926 bolig og karetma-
gerværksted af Søren 
”Hjulmand” Huset var 
ramme om værksted og 
en familie med 7 børn 
frem til 1962, hvor det 
blev solgt. 
Brølbæk 7: Træskoma-
ger 
Jenny og Peter Sommer 
Mortensen – ”Peter 
Klodsmager” – overtog 
huset i 1924 og boede 
der til 1964. Han var træ-
skomager. Han ringede” 
træskoene, dvs. at han 
satte jernringe under 
træskoene, så det ikke 
sled så hårdt på træet, 
når man brugte dem. 
Han gik også reserve-
post, var meget aktiv i  

Den Socialdemokratiske Forening – havde fagforeningskontor på 
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Brølbæk  9: Else og Peter Malm i 
værkstedets dør. Ca. 1940. 



adressen - var med i sognerådet og var også pantefoged en over-
gang. 
Brølbæk 24: Lillebilforretning: 
Lillebilchauffør Magnus Jensen havde huset i perioden. Hans første 
kone døde af tuberkulose, de havde 4 små børn. Så fik han en hus-
bestyrerinde, som han senere blev gift med, og de fik nogle flere 
børn. Efter perioden – 1930-50 kom der brødudsalg på adressen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brølbæk 22: Brugsen: 
Barrit Stations Forbrugsforening blev stiftet i 1914. I 1930 hed 
brugsuddeleren Jensen, han blev i 1932 afløst af J. Th. Neergaard. 
Marcussen efterfulgte i 1963 Neergaard og var uddeler til året før 
brugsens nedlæggelse. Brugsen blev nedlagt i 1983. 
Brølbæk 20:  
I 1926 overtog Jenny og Hans (Carl) Frandsen husmandsstedet. De 
boede i huset til deres død – hans i 1981 og hendes i 1986. Han var 
murer hos murermester Bøttcher, der også boede i Barrit Station 
Brølbæk 18: Hjemmeslagter: 
Emma og Peter Steen havde huset indtil 1944, hvor arbejdsmand  
Niels Andersen ”Niels Gram” og hans kone Marie overtog det. De 
boede i det til 1981. Peter Steen drev bl.a. som hjemmeslagteri. 
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Barrit Stations Forbrugsforening, Brølbæk 22. Ca. 
1930. 



Brølbæk 5: Barrit Andelsmejeri: 
Barrit Andelsmejeri blev grundlagt i 1888 og gennemgik en større 
ombygning i 1908-09. I 1939 blev det gamle mejeri revet ned - også 
den gamle firkantede skorsten blev skiftet ud med en højere rund – 
og et nyt mejeri opført. Mejeriets første bestyrer var H.C. Hansen, 
der i begyndelsen af 1930-erne blev afløst af Foldager, der fortsatte 
til ca. 1960. Mejeriet var byens betydeligste arbejdsplads med ca. 7 
ansatte i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brølbæk 16: Smedje: 
Smedemester C.C.W. Dalby overtog smedjen i 1923 og drev den til 
sin død i 1940, hvor en af sønnerne, Henry, overtog forretningen. 
Smedjen var indrettet i udhuset, der stadig (2005) ligger på grun-
den; men dengang var der port i gavlen. 
Brølbæk 14: ”Formandshuset” eller ”Banehuset”: 
Huset var oprindeligt og til ca. 1940 Juelsmindebanens hus, hvor 
formanden for banearbejderne boede. Søren Laursen købte deref-
ter huset og boede der til engang i 1960-erne. 
Brølbæk 3: 
Huset blev opført som aftægtsbolig af Alma og Niels Anton Dam-
gaard Nielsen, der ejede købmandsforretningen på Brølbæk 1. 
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Barrit Andelsmejeri ca. 1930 – Brølbæk 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter dem havde F.O. Nielsen huset til 1936, hvor han solgte til Emil 
Rasmussen, der var første-mejerist på mejeriet. Han havde huset 
helt frem til 1970. 
Brølbæk 12: Barrit Stations station og posthus: 
Huset blev opført i 1888 af Horsens-Juelsmindebanen. Eriksen var  
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Smedemester Dalbys hus, Brølbæk 16. Ca. 1930 

 
Barrit Stations station og posthus ca. 1930 – Brølbæk 12 



stationsforstander i mange år op til ca. 1950. Han blev afløst af J. 
Næss-Schmidt, der, da banen blev nedlagt i 1957, købte huset og 
fortsatte som postmester. Han havde huset frem til 1984. 
Brølbæk 1: Købmands- og grovvareforretning: 
Chresten Damgaard Nielsen overtog i 1932 forretningen efter fade-
ren, Anton Damgaard Nielsen. I 1959 overgik forretningen til Chri-
stens søn, Henning Damgaard Nielsen, der havde den til 1979, hvor 
den blev solgt til Hornsyld Købmandsgård. (Se også billedet på for-
siden!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nørløkkevej 1: Forsamlingshuset ”Betlehem”: 
Huset blev opført som forsamlingshus omkring 1900 og havde lej- 
lighed til bestyreren på 1. sal. Denne havde som regel andet arbej-
de ved siden af, eller konen udførte arbejdet i forbindelse med for-
samlingshusets drift. Således var vognmændene Svendsen, Ther-
kelsen og Gosvig og smeden Peter Jensen bestyrere en overgang. 
Også ”Knud Post” der manglede en hånd og havde jernklo var be-
styrer i en periode og boede i lejligheden. Her var forsamlingshus til 
1958. 
Blæsbjergvej 1: Manufakturhandel og barber: 
I begyndelsen af perioden drev manufakturhandler Therkelsen for- 
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Damgaard Nielsens købmandsforretning ca. 1935 – Brølbæk 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
retningen – han var også barber. Midt i 1930-erne overtog manufak-
turhandler Larsen forretningen, han havde en manufakturhandel 
nede på Barrit Stationsvej og var også uddannet som barber. 
Blæsbjergvej 2: 
I 1920-erne flyttede der mennesker ind og ud af huset, så det blev 
aldrig til, at man kunne sige, at ”det var deres hus” – dengang før 
gadenavne og husnumre. Julie og Peter Møller fra Vrigsted Øster 
Mølle ejede huset fra engang i 1930-erne, hvor de nogle år lejede 
det ud – bl.a. til Katrine og Aage Frandsen (1936-38) og en slagter 
– indtil de i 1941 selv flyttede ind i huset, idet Peter Møller fik arbej-
de ved Damgaard Nielsens foderstofforretning. De boede der til 
1960. 
Blæsbjergvej 3: Skomager: 
Mortensen var en dygtig håndskomager, der syede både sko og 
støvler. I 1955 indrettede snedker, tømrer og karetmager Otto Chri-
stensen forretning i ejendommen. 
Blæsbjergvej 4: Snedker og musiker 
Martin Nielsen Buhl erhvervede huset i 1927 og boede der til 1971. 
Han ernærede sig som snedker og musiker ved sølvbryllupper og 
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Gymnastikhold foran Barrit Stations forsamlingshus ca. 1912 



lignende. Han hjalp også til på broderens gård, Langagergård. 
Blæsbjergvej 5: 
Hanne og Anders ”Gartner” boede i huset i en del af perioden. Han 
havde haft et gartneri ude på Overmarksvej, og navnet flyttede med, 
da de kom ind til byen. 
Blæsbjergvej 6: 
Karen Stenkjær boede i huset til sin død i 1943-44, hvorefter ar-
bejdsmand Villy overtog det. Han solgte i 1952 til Karoline Buhl, der 
havde drevet Langagergård sammen med sin broder Jørgen. 
Blæsbjergvej 7: Herrefrisør, landpost 
Kristine og Peder Roikjær Nielsen (”Peder Post) boede her i begyn-
delsen af perioden. Huset var vistnok opdelt i 2 lejligheder fra star-
ten. K.R. Mikkelsen ejede det i slutningen af perioden og lejede ud 
til ansatte ved Barrit Andelsmejeri, der købte huset i 1949 og havde 
det i næsten 20 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Blæsbjergvej 8: Maler: 
I begyndelsen af perioden drev malermester Boel forretning fra hu-
set. Senere i perioden blev det overtaget af Marius Gram. Der var 
en lejlighed i overetagen og en trappe med indgang til lejligheden i 
sydenden af huset. Se billedet på næste side. 
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Kristine og Peder Roikjær Nielsen, Blæsbjergvej 7. Ca. 1930. 



Blæsbjergvej 9: Murerforretning: 
Murermester Bøttcher drev murerforretning fra huset fra ca. 1930 til 
1947, hvor Ejnar Jørgensen købte det og drev grise- og ejendoms-
handel fra det. Bøttcher var en dygtig og velanskreven murer, der  
opførte huse i hele omegnen. 
Blæsbjergvej 10: ”Home” 
Huset blev opført af mejeribestyrer Hansen, beregnet som bolig 
efter tilbagetrækning fra mejeribestyrerarbejdet. De flyttede ind i 
huset i sidste halvdel af 1930-erne. 

Blæsbjergvej 11: Gartner: 
Andreas Kristiansen, ”Andreas Post”, byggede huset og boede her. 
Han gik post i Barrit Station og Breth og drev samtidig et gartneri, 
idet han nede bagved havde en stor have, hvor han havde masser 
af grøntsager, som han solgte af.  
Blæsbjergvej 13: Vognmand: 
Vognmand og senere grisehandler og ejendomshandler Ejnar 
Jørgensen efterfulgte sin far, Peder Jørgensen. Agnethe og Ejnar 
Jørgensen drev forretning fra huset indtil 1947. Der overtog vogn- 
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Blæsbjergvej 8 mod Blæsbjergvej 7 i begyndelsen af 1930-erne. 



mand Hans Gerbeck vognmandsforretningen og boligen, hvor han 
boede frem til 1992. Ejnar Jørgensen transporterede under 2. 
verdenskrig, i samarbejde med modstandsgruppen fra Vrigsted, det 
nedkastede materiel til Horsens. 
Barrit Stationsvej 1: Blikkenslager: 
Martin Christiansen og hans kone Helena byggede huset og drev 
blikkenslagerforretning her til ca. 1950, hvor deres søn Otto overtog 
den og drev den videre til sin død i 1979. 
Barrit Stationsvej 4: Snedker: 
Meta og Hans Johansen boede i huset i hele perioden. Forretningen 
blev i midten af 1950-erne overtaget af Arnold Nielsen, der startede 
Barrit Portefabrik. Hans Johansen levede af at lave ligkister og 
møbler. 
Barrit Stationsvej 3: Sadelmager og fransk vask og strygning: 
Severine og Karl Brund havde huset 1913-1964. Han startede med 
at lave seletøj til heste og udvidede efterhånden til også at lave no-
get med madrasser/møbelpolstring. Hun havde ovnen til strygejern-
ene i sadelmagerværkstedet, så man gik ind af den samme dør i 
den ene ende af huset, uanset om man skulle have fat i hende eller 
i ham. 
Barrit Stationsvej 6: Manufakturhandler, syerske og dyrlæge: 
Manufakturhandler L. Petersen, boede sammen med sin søster i 
den ene ende af husetog havde så manufakturhandel i den anden 
ende af huset. Han solgte til manufakturhandler Larsen midt i 1940-
erne. Denne købte manufakturforretningen oppe på hjørnet af 
Blæsbjergvej og Nørløkkevej og flyttede derop i slutningen af 1940-
erne. På 1. sal logerede en syerske, Camilla Hansen, i en del af 
denne periode. Larsen solgte huset til dyrlæge Erik R. Jensen, der 
boede her til 1964. 
Barrit Stationsvej 5: (Hjemmesygeplejerske): 
Blikkenslager Martin Christiansen lod huset opføre til aftægtsbolig 
ca. 1940. Omkring 1950 overtog enkefri Martha Adriansen huset: 
Hun var hjemmesygeplejerske. 
Barrit Stationsvej 8: 
Huset blev bygget af Alma og Hermann Mikkelsen sidst i 1930-erne. 
De solgte i 1946 til Inger og Sigurd Chr. Sørensen, ”Sigurd Post”. 
Han døde i 1975, Inger bor stadig i huset (2005). 
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