Barrit Centralskole, ca. 1970.

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2012

Om denne pjece – og lokalarkivet:
Med denne pjece vil vi fra lokalarkivets side forsøge at give en beskrivelse af Over Barrit, som det så ud i perioden fra ca. 1950 til ca.
1970, og vi vil også skrive lidt om de mennesker, der boede der i
nævnte periode.
Pjecen skal ses som en selvstændig del af en større helhed, idet
den er blevet lavet i forbindelse en byvandring ad Barrit Langgade,
hvor Flemming Møller Pedersen fortæller om de mennesker og de
begivenheder, som han kan huske fra sit liv i Barrit.
Årstallene, 1950 og 1970, skal opfattes meget ”elastisk”. I virkeligheden kan man ikke sætte sådanne tidsgrænser. Folk flytter til og
fra, de fødes, og de dør. Der kom til tider nye ejere og også nye
virksomheder, så de, der kan huske tilbage til den tid, vil vide, at
ikke alle virksomheder og ikke alle nævnte mennesker var aktive i
hele perioden. Måske var en virksomhed meget driftig under en ejer
i 50-erne, men blev solgt og lavet om til noget andet i 60-erne; men
hovedvægten og formålet med pjecen er altså at give et indtryk af
Over Barrit 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 oplysninger i lokalarkivet.
Vi er også altid interesserede i yderligere oplysninger om steder,
begivenheder og personer – og billeder! - der har tilknytning til Barrit og Vrigsted sogne.
Barrit Vrigsted lokalarkiv har åbent den sidste torsdag i hver måned
fra kl. 19.00 – 21.00 i Barrit Sognegård v. skolen – skoleferierne
dog undtaget. Man kan også henvende sig til Karsten Bjerreskov,
tlf. 22 99 55 97 eller e-mail karsten@bjerreskov.com og lave en aftale.
Barrit- Vrigsted Lokalhistoriske Forening
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Over Barrit 1950-1970:
I perioden 1950 til 1970 så landsbysamfundet ganske anderledes
ud, end det vi kender i dag. Næsten hvert hus dannede rammen om
en lille en-mands- eller familievirksomhed. Det kunne være i form af
en forretning, et håndværk eller en aktivitet med forbindelse til landbruget.
Over Barrit bestod i begyndelsen af 1950-erne af den vestlige del af
Barrit Langgade med nogle få huse/ejendomme i begyndelsen af de
nuværende gader Høkervej og Kirkebro. Gadenavnene blev først
systematiseret efter kommunalreformen i 1970.
I begyndelsen af perioden 1950-70 var der stadig huller i husrækken langs Barrit Langgade; men i løbet af perioden blev de fleste
lukket. Der blev opført arbejderboliger, hvor folk kunne søge fordelagtige statslån til opførelsen. Der blev opført lærerboliger af BarritVrigsted Kommune for at lokke lærere til den nye centralskole og
det stærkt stigende børnetal efter krigen. Og endelig medførte den
almindelige fremgang i velstand og velfærd også flere boliger, der
blev opført langs Barrit Langgade. I Barrit var fremgangen i høj grad
betinget af tilstedeværelsen af arbejdspladser – først og fremmest
Stenhøjs og Anders Pedersens maskinfabrikker.
Vi har ladet landsbyen Over Barrit begynde ved Hvilehjemmet på
det nuværende Barrit Langgade 23 og Barritgård – nr. 8 – på den
anden side af vejen. Og vi har stoppet byvandringen ved Fattiggården – nr. 84, der også er det sidst omtalte hus i pjecen. Det betyder, at der både i den vestlige ende og i den østlige ende af Over
Barrit er ejendomme, der formelt hører til Over Barrit; men som ikke
omfattes af hverken byvandring eller pjece.
Over Barrit 1950-1970 - Husene og menneskene:
Barrit Langgade 23: Barrit Hvilehjem -”Erslevsminde”.
Barrit Hvilehjem blev fra ca. 1934, ejet og drevet af Marie Erslev.
Ejere: Ca. 1950-1959 Sonja & H. Christian Flyvholm. 1959-1962
Chr. Olesen. 1962-1968 Bodil Bach Frederiksen. 1968-1971 Hans
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Christian Flyvholm, der solgte hvilehjemmet til Juelsminde Kommune. Han blev ansat som bestyrer og Sonja som køkkenleder.
Barrit Langgade 25: Hus.
Lille rødt hus, der blev nedrevet i 1980-erne og grunden købt af Hvilehjemmet. Beboet af Olga Iversen og hendes mor, ? Sommer.

Barrit Langgade 23 og 25, 1989.
Barrit Langgade 8: Gård -”Barritgård”.
Udskilt fra Præstegården 1907. Ejere: Johannes Brogaard til 1960,
derefter sønnen Ole Brogaard til 1994.
Barrit Langgade 27: Præstegården.
Al jord syd for Barrit Langgade blev udstykket i 1907 og blev til Barritgård. Nuværende præstegård opført 1922. Avlsbygningerne nedbrændte i 1955, hvorefter forpagterbolig og sidebygninger til drift af
den resterende jord blev opført nord for Vejlevej – Vejlevej 58. Sognepræst 1934-1972: Ejnar Walther Hansen.
Barrit Langgade 10: Husmandsbrug.
Præstegårdsforpagter Hans Peter Hansen og hustru Johanne Sofie
ejede og boede i denne ejendom, mens de havde den resterende
præstegårdsjord i forpagtning. 1958 overtog sønnerne, Tage og
Karl Hansen, ejendommen.
Barrit Langgade 12: Lærerbolig  1985.
Huset opført af Barrit-Vrigsted Kommune.
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Barrit Langgade 14: Lærerbolig  1985.

Huset opført ca. 1962 af Barrit-Vrigsted Kommune.
Barrit Langgade 31: Arbejderbolig.

Arbejderbolig (med favorable statslån), opført 1960 af Anne & Sigfred Jørgensen, der ejede huset til 1994. Han var brødkusk/arbejdsmand.
Barrit Langgade 16: Lærerbolig  1984.

Huset opført ca. 1964 af Barrit-Vrigsted Kommune.
Barrit Langgade 33: Arbejderbolig.

Arbejderbolig (med favorable statslån), opført ca. 1960 af Minna &
Tage Tønnesen, der boede i huset sammen til 1978, hvor han døde. Hun bor der stadig (2012). Han var rutebilchauffør, og hun var
rengøringskone på Barrit Centralskole i over 40 år og hjalp også til i
Sognegården og Præstegården.
Barrit Langgade 35: Hus.

Opført 1944 af Christian F. Ostenfeldt, der ejede huset indtil 1957,
hvor det blev solgt til Aksel Jacobsen. C.F. Ostenfeldt var drænsgraver, musiker og en dygtig dilettantskuespiller.
Barrit Langgade 18: Hus.

Huset opført i 1952 af Gerda M. & Sigvald M. Kramer, der ejede det
til 1997. De var barnløse, og han var arbejdsmand.
Barrit Langgade 37: Hus ”Doktorboligen”.

Lægepraksis fra ca. 1933 til 1939, hvor legatstifter H.L.H. Kjerkegaard købte huset. Efter hans død i 1950 oprettedes en fond, der
skulle give støtte ”Til den børnerigeste familie med arbejde indenfor
landbruget”. Kirstine Marie & Hans Peter Brok købte huset af fondet
og boede der til 1974, hvor han døde. Han var tømrermester. De
lejede 1.-salen ud i store dele af perioden.
Barrit Langgade 20: Lærerbolig  1985.

Huset opført ca. 1963 af Barrit-Vrigsted Kommune.
Barrit Langgade 39: Hus.

Ejere: Marie Kirstine & Julius F.P. Dam købte grunden i 1951 af
Emmy Misser, efter hendes mands, bagermester Missers, død
samme år. Ægteparret Dam byggede hus i 1952 og boede i det indtil hans død i 1965, hvor det blev solgt til Hans Karl Frandsen.
Barrit Langgade 22: Smedje  nedrevet ca. 1960/Hus.

Martin Hyldborg drev smedje her indtil slutningen af 1950-erne.
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Smedjen blev nedrevet i 1960, og Anna & Mikkel Mikkelsen opførte
hus, som de beboede sammen til hans død i 1972.

Hyldborgs Smedje, Barrit Langgade 22, ca. 1960. Bagved en af de nye lærerboliger – B.L. nr. 20.
Barrit Langgade 41:
Ejere: Enke Marie H. Nielsen fra Sønderløkkegård købte huset i
1939 og lejede 1. salen ud til flere forskellige lejere – bl.a. Peter
Kleemann. 1961 overtog Helene og Frederik Frederiksen huset,
som de beboede sammen til hans død i 1972.
Barrit Langgade 24:
Ejere: Else & Svend Åge Iversen fra 1931 til 1982. Han var skovarbejder på Barritskov.
Barrit Langgade 24B: Barrit Vandtårn, Barrit Andelsfrysehus,
Anneks til Barrit Kro.
Købmand Langager på Høkervej 2 stod for driften af frysehuset.
Vandtårnet lå bag frysehuset og blev nedrevet i slutningen af 1970erne
Høkervej 1: Hus.
Tidligere Over Barrit Mølle. Musiker, handelsmand og landmand
Jens Jørgensen og hans kone, Agnes, overtog ejendommen i 1947
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og fik møllen nedrevet i 1953. Han ejede ejendommen til 1992.
Høkervej 2: Købmandsforretning.
Købmand Aage Langager købte ejendommen i 1940 og drev købmandsforretning i bygningen indtil 1968.

Langagers købmandsforretning, Høkervej 2, og en del
af Barrit Langgade mod vest, ca. 1947.
Barrit Langgade 45: Barrit Kro/ købmandsforretning/lillebil.
Ejere: 1945-1956 Aage Andersen. 1956 Ninna Marie & Børge Jensen, der havde kroen til ca. 1975, hvor de solgte til Friis. Børge
Jensen drev også lillebilforretning. Der var en købmandsforretning
med Gulf-benzintank i kroen, og kroen havde en keglebane i haven
Barrit Langgade 26: Bagerforretning.
Ejere: Bagermester Amarius Misser, 1915-1951. Emmy & Johannes
Misser, 1951-1958. Gudrun og Ove Misser fra 1958.
Barrit Langgade 28: Barrit Central/ håndkøbsudsalg – ”Hjørnehuset”.
Ejere: Centralbestyrer Hans Peter Petersen og hans hustru Thyra,
1951-1975. De købte huset af barber Christen Thorborg. Hans Peter & Thyra drev centralen, og i en del af perioden et håndkøbsudsalg fra Hornsyld Apotek. Der blev opført en tilbygning mod øst,
hvor Bjerre- og Hatting Herreders Spare og Lånekasse fik til huse.
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Kirkebro 1: Gård
Ragna & Aage Thorborg overtog gården i 1916. Han var sognefoged til hvervet blev nedlagt ved kommunesammenlægningen i
1970.
Kirkebro (2): Barrit Sognegård
Sognegården blev opført 1956 og var/er byens forsamlingshus.
Stinne og Anton Christiansen - ”Anton Sjællænder” var Sognegårdens første bestyrerpar efter indvielsen, og han var samtidig Barrit
Centralskoles første pedel.
Kirkebro 4: Hus.
Huset blev ejet af sognefoged Aage Thorborg fra gården overfor fra
1927 til 1983.

Barrit Sognegård med Barrit Centralskole og skoleinspektørbolig, ca. 1957
Barrit Langgade 47: Barrit Centralskole.
Barrit Centralskole opførtes 1956 til afløsning af Over Barrit Skole,
Breth Skole, Barritskovby Skole og Staksrode Skole. Første inspektør var Jens E. Johansen.
Barrit Langgade 49: Over Barrit Skole  1956/Skoleinspektørbolig.
Over Barrit Skole blev nedlagt i 1956; men blev ført videre i den nye
Barrit Centralskole ved siden af. Efter nedlæggelsen var der skoleinspektørbolig i huset.
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Over Barrit Skole med Centralen og skrædder
Jensens forretning foran, ca. 1947.
Barrit Langgade 30: Skrædder/manufakturforretning/bank.
Anna og Svend Larsen overtog skrædder Jensens forretning i 1956.
Han stoppede som skrædder og blev filialbestyrer for Horsens
Landbobank, medens hun fortsatte med at sy tøj, men efterhånden
gik over til at sælge manufaktur og stofrester. ”SALY-konfektion”
Barrit Langgade 32: Snedkerforretning/bedemandsforretning.
Snedkermester Peder Christoffersen overtog ejendommen i 1902
og drev frem til 1961 en snedker- og bedemandsforretning, hvor
man både kunne købe ligkister og leje rustvogn – med hesteforspand. Frøken Marie Jørgensen overtog huset i 1961 til 1985.
(Barrit Langgade 49B: ”Afholdshjemmet”)
Barrit Afholdshjem/Afholdshotellet var byens forsamlingshus med
sal på 1. sal og lejlighed til bestyreren i stueetagen. Huset blev nedrevet i 1957 og afløst af Sognegården. Huset lå nærmest midt på
nuværende Barrit Langgade, syd for det store egetræ/Grundlovsegen. Sidste bestyrerpar var Johanne og Kaj Vestermark.
Barrit Langgade 34: LYBO-sæbe- og trikotageforretning/BarritVrigsted Kommunes kæmnerkontor/Barrit-Vrigsted Sygekasse.
Kæmner Thorvald Skovsgaard Pedersen og hans hustru Edith
overtog huset i 1942. Han drev Barrit-Vrigsted Kommunes økonomi
fra adressen til det nye kommunekontor stod færdigt omkring 1950.
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Hun drev en sæbe- og trikotageforretning, LYBO, til ca. 1988.
Barrit Langgade 36:
Ejere: Anna & Carl Martin Jacobsen, 1950-1966, og derefter Verner
Jensen til 1971. Martin Jacobsen var arbejdsmand/daglejer.
Barrit Langgade 51: Malerforretning/hus
Huset tilhørte oprindeligt Barritskov og skolelærer- og kirkesangerembedet, men blev omkring 1906 købt af malermester Peter Gydesen. Hans søn, Karl Gydesen drev forretningen videre fra 1936.
Senere ejere: Knud Christensen og Anne Mette Kristensen.
Barrit Langgade 38: Gård/Hjemmeslagter/bolig.
Hjemmeslagter Peder Thomsen drev sin forretning herfra 19201956, hvor ejendommen blev solgt til musiker og landmand Finn N.
Jørgensen, der havde den til 1995. Gården blev nedlagt som selvstændigt landbrug i 1965.
Barrit Langgade 53: Skomagerforretning/hus
Marius Kvist drev skomagerforretning her i mange år frem til 1959,
hvor huset blev solgt til Anders Rasmussen, der forsøgte at fortsætte skomagerforretningen; men i 1967 solgte han til Rasmus Reedtz.
Marius Kvist var medstifter af Barrit Gymnastik- og Idrætsforening
og dens første formand og en dygtig sanger i Barrit Mandskor.
Barrit Langgade 55: Garn- og trikotageforretning/slikbutik/damefrisør/hus.
Anna Langager arvede huset i1932 og drev en garn- og trikotageforretning. Hun døde i 1956, hvor Gerda Jensen ”Slik Gerda” købte
ejendommen og drev slikbutik i den. Hun lejede i 1960-erne og 70erne stueetagen ud til en damefrisør; Gunnar Kallehave.
Barrit Langgade 40: Hus.
Erna & Morten Pedersen ejede huset fra 1935-1970. Han var kontrolassistent ved landbruget.
Barrit Langgade 57: Snedkerforretning/hus.
Snedkermester Chr. Christoffersen drev snedkerforretning her i
mange år 1906-1956. Stinne og Anton Christiansen - ”Anton Sjællænder” – købte huset i 1956. De var Sognegårdens første bestyrerpar efter indvielsen, og han var samtidig Barrit Centralskoles første pedel, da den stod færdig.
Barrit Langgade 42: Hus.
Ejere: Gerda & Ove Jensen, 1945-1956. Han var murer. Postbud
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Knud Hedegaard Nielsen, 1956-1966. Han var enarmet. Han havde
mistet den ene hånd i et tærskeværk og gik med en krog i stedet for
den manglende hånd. Jørgen D. S. Schmidt, 1966-1982.
Barrit Langgade 44: Malermester/fælles vaskehus/hus.
Huset blev opført 1956 af Edith & Rudolf Jensen. Han var malermester. Bag huset opførte man ca. 1960 byens fælles vaskehus,
der fungerede til ca. 1975.
Barrit Langgade 59a & 59b: Husmandssted/dobbelthus.
Her var et husmandssted, der blev drevet af Karen & Christian Andersen (”Karen & Christian Vejmand”). Husmandsstedet blev nedrevet ca. 1980 og et nyt dobbelthus opført. Husmandsstedets jordtilliggende er i dag sportsplads.
Barrit Langgade 61(59c): Husmandssted/hundekennel og hundeskønhedssalon.
Johan Wachmann Jensen & hustru Elsa Wachmann (Skibild) ejede
ejendommen fra 1939 til 1990. Han drev ejendommen, og hun drev
hundekennel med skønhedssalon for puddelhunde.

Barrit Langgade 46, ca. 1965 - ”arbejderbolig”
Barrit Langgade 46: Hus.
Opført som landarbejderbolig (favorable statslån). Ejere: Stinne og
Anton E. Christiansen købte grunden af Evald Tønning i 1950 og fik
bygget hus. Han var pedel på Barrit Centralskole. Elly & Christian
Thomsen, 1957-.
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Barrit Langgade 48: Barrit-Vrigsted Kommunekontor  1966,
opført ca. 1950/Hus.
Huset blev bygget som kommunekontor for Barrit-Vrigsted Kommune og bolig for kommunens kæmner omkring 1950. Det fungerede
som sådan til kommunesammenlægningen i 1966 og 1970. Første
kæmner i huset var Thorvald S. Pedersen, der blev afløst af Henry
Sivebæk. Han fortsatte som kommunaldirektør i den nye Juelsminde Kommune, der solgte huset til privat beboelse i 1979.

Barrit-Vrigsted Kommunekontor, ca. 1965.
Barrit Langgade 63: Gård ”Wollesminde”.
Gården var fæstegård under Barritskov – gård nr. 13 – og blev frikøbt i 1858 af Ole Nielsen. ”Tinne” og Evald Tønning ejede ejendommen fra 1926 til 1969, hvor deres datter og svigersøn Birgit &
Kaj Hardy (Hansen) Tønning overtog ejendommen. Evald Tønning
var sognerådsformand i Barrit-Vrigsted Kommune i flere perioder.
Barrit Langgade 54: Hus.
Huset blev opført som aftægtsbolig for Wollesminde, B.L. 63, i
1926. Ejere: Enke Marie Tønning, 1926-1957. Kaj Hardy Hansen
(Tønning) 1956-1969). Evald Tønning, 1969-1988.
Barrit Langgade 58: Elinstallatørforretning.
Elinstallatør Kaj Lüders købte grunden i 1959 og opførte elinstallatørforretning og bolig på den.
Barrit Langgade 65: Gård ”Petersminde” ell. ”Postgården”
Var fæstegård under Barritskov – gård nr. 14 – og blev frikøbt i
1872 af Rasmus Christensen Thorborg. Efter mandens, Martins,
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død i 1948 solgte Marie Jørgensen gården til deres søn Evald Jørgensen og dennes hustru Rita i 1957.
Det gamle ”Barrit Stadion” ell. ”Barrit Sportsplads”
Der var bar mark mellem nuværende Barrit Langgade 56 og 62.
Marken hørte til Wollesminde (B.L. 63) på den anden side af vejen.
Idrætslige aktiviteter – fodboldkampe, håndboldkampe og sportsfest
– foregik her, men først efter at hestene eller kvæget var flyttet og
marken ”renset op” for efterladenskaber.
Evald Tønning i Wollesminde på den anden side af vejen ejede
græsmarken, hvor der senere blev opført lærerbolig, el-installatørforretning m.v. Der var plads til en håndboldbane langs vejen og en
fodboldbane syd for håndboldbanen med den smalle ende langs
vejen. Græsmarken fungerede i mange år som ”Barrit Stadion” med
omklædning i Evald Jørgensens – i Petersminde (B.L. 65), også på
den anden side af vejen - maskinhus. Der kunne man så hænge sit
tøj på selvbindervinger, harver og plove.
Barrit Langgade 60: Hus.
Huset blev opført som lærerindebolig i 1958 og fungerede som sådan til 1981, hvor Barrit-Vrigsted Kommune solgte huset.
Barrit Langgade 62: Hus.
Opført som landarbejderbolig i 1950 af Vera & Villy Christiansen,
der boede der til ca. 2008. Han var ansat på Stenhøj Maskinfabrik
A/S, og hun gjorde rent på Barrit Skole.
Barrit Langgade 67: Fagforeningskontor/isbod.
Smed Johan H. P. Sjølander købte grunden i 1882 og havde da
allerede opført hus på den. Anna & Niels Sindbjerg Nielsen – ”Lille
Berg” - købte huset i 1931 og boede der til 1984. Han var kasserer i
Dansk Arbejdsmandsfagforening (DAF) til 1966 og havde om sommeren en isbod på verandaen.
Barrit Langgade 64: Hus.
Sonja & Christian Flyvholm købte grunden i 1960 og fik bygget hus
på den. I 1960 var han minkavler. I øvrigt var han forstander (fra
1966 bestyrer) på Hvilehjemmet på Barrit Langgade 23, hvor konen
var sygeplejerske.
Barrit Langgade 69: Hus.
Bødker Niels Peter Rasmussen købte grunden i 1874 og fik opført
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hus på den. Ejere: Murersvend Vagn Jensen, 1949-1956. fhv.
hjemmeslagter Peter Thomsen, 1956-1957. Skovarbejder Frode
Thomsen, 1957-1977.
Barrit Langgade 66: Hus.
Peter Jensen købte grunden og fik opført hus på den i 1962. Han
havde solgt sin gård på Randvej 3 umiddelbart før. Han døde i
1985.
Barrit Langgade 71: Gård – ”Baggård”.
Gården var fæstegård under Barritskov – gård nr. 15 – og blev frikøbt af Søren Jørgensen i 1861. Ejere: Karla & Emil Dam Pedersen, 1950-1954. Chr. Sørensen, 1954-1960. Sofie Kirstine Broch,
1960-1963. Dora & Børge Andersen, 1963Barrit Langgade 73: Husmandsbrug/hus.
Ejendommen var oprindeligt et fæstehus under Barritskov – hus nr.
2 - men blev frikøbt i 1888 af Peder Sørensen. Marie & Christian
Rørbye købte ejendommen i 1947 og drev den til 1987. De købte
også Barrit Langgade 77, som blev lagt til, så den fik gårdstørrelse.
Barrit Langgade 68: Hus.
Karla & Emil Dam Pedersen købte grunden i 1964 og fik opført hus
på den. De boede der sammen til hans død i 1996.
Barrit Langgade 70: Hus/træskoværksted og –forretning/ TATOL-forretning – også med dagligvarer.
Niels Melchiorsen Nielsen købte grunden i 1859 og opførte hus på
den. Ejere: Træskomand/klodsmager Sigvald Jensen, 1931-1957.
Han havde værksted i et baghus. Chauffør Kaj Dam Pedersen og
hustru Clara, 1957-1960. Derefter Jensine & Anders K. Møller Pedersen. Jensine oprettede en TATOL-forretning i en tilbygning.
Barrit Langgade 75: Husmandsbrug/savskæreri.
Oprindeligt et fæstehusmandsbrug under Barritskov – hus nr. 1 –
frikøbt af Peder Knudsen i 1854. Ejere: Else & Thorvald Nielsen,
1931-1975. Han drev savskæreriet, og hun var i flere perioder organist ved Barrit Kirke.
Barrit Langgade 72: Hus
Annelise og Harry Nielsen købte huset af Harrys far, Thorvald Nielsen, i 1966 og boede der til 1976. Harry overtog også faderens
savskæreri.
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Tatol, Barrit Langgade 70, ca. 1965.
Barrit Langgade 74: Skrædderforretning
Detaillist Andreas A. Hjorth købte grunden i 1868 og opførte et hus.
Ejere: Skræddere Kirstine & Frits Løvbom fra 1931 til1970, hvor
Benny Lund Petersen købte ejendommen.
Barrit Langgade 77: Gård/Håndkøbsudsalg.
Oprindeligt en fæstegård under Barritskov – gård nr. 16. Den blev
købt fri af fæstet i 1858 af Jens Jørgensen Hyldborg. Ejere: Jensine
& Anders Karl Møller Pedersen, 1933-1959. Marie & Christian Rørbye, 1959-2005. Jensine Pedersen havde en overgang håndkøbsudsalg fra Hornsyld Apotek i entréen og syede også for folk.
Barrit Langgade 76: Damefrisør/hus
Damefrisør Marie Jørgensen købte grunden i 1950 og fik opført et
hus på den. Hun flyttede ind sammen med sin mor efter farens/mandens, Martin Jørgensens, død.
Barrit Langgade 79: Hus.
Grunden blev udskilt fra Barrit Langgade 77 i 1960 og købt af Hans
Stenkjær Pedersen, der fik opført et hus.
Barrit Langgade 78: Gård.
Mindre gård, der i 1858 blev udskilt fra ejendommen Barrit Langga- 15 -

de 73 af Jens Jørgensen Hyldborg. Ejere: Sørine Katrine & Niels
Jacob Sørensen – ”Katrine & Niels Drejer”, 1917-1954. Sara Bjerremand, 1954-1963. Klara & Kaj Dam Pedersen, 1963-1992. Niels
Sørensen supplerede indtægten ved at dreje – rokkehjul, hjuleger,
bord- og stoleben m.v. – deraf tilnavnet
Barrit Langgade 81: Vaskekone/hus.
Parcellen udstykket i 1875 og købt af Hans Sørensen, der opførte
hus. Ejere: Marie & Adolf Rasmussen, 1918-1959. ”Marie Adolfs”
var vaskekone. Tømrermester Viggo Jørgensen, 1959-1963. Tømrermester Villy B. Jørgensen, 1963-1964. Lise & Egon Mikkelsen,
1964-.
Barrit Langgade 83: Hus.
Grunden udstykket i 1861 og købt af Niels Christiansen, der opførte
hus. Ejere: Landpost Ivar L. Sigvard Christiansen, 1929-1955 og
efter hans død enken, Minna.
Barrit Langgade 80: Servicestation/autohandel.
Helge Pedersen købte grunden og byggede BP-servicestation i
1964. Ejere: 1968-1980 Helge Pedersen & Flemming Møller Pedersen. Flemming M. Pedersen blev kompagnon i 1968, og servicestationen blev udvidet med autohandel, der hurtigt blev autoriseret
(Austin, Triumph, og senere Morris).
Barrit Langgade 85: Dobbelthus/hus.
Parcellen blev udstykket fra B.L. 87 i 1871 og købt af glarmester
Jørgen Henningsen, der allerede havde bygget hus på grunden.
Ejere: Sørine Kristiane Steen, f. Dammand, arvede huset i 1939 og
boede i det til 1969, hvor Carl Christoffersen overtog det.
Barrit Langgade 87: Hus.
Julius Sørensen købte huset i 1946.
Barrit Langgade 82: Smedje/hus.
Halfdan Munk Pedersen overtog hus og smedje efter faderen i 1945
og drev smedjen til ca. 1964, hvor han solgte til Helge Pedersen,
der rev smedjen ned, lagde grunden til B.L. 80 og byggede servicestation og udstillingshal.
Barrit Langgade 84: Hus – ”Fattiggården”
Opført som og anvendt til fattiggård 1870-slutningen af 1930-erne.
Tidligere fattiggårdsbestyrer Kristian Mikkelsen købte ejendommen i
1939 og ejede den til 1973 – med en forpligtelse overfor de tilbageværende ”lemmer”.
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