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Indledning: 
Følgende fremstilling af historien om og historier fra Barrit og Vrig-
sted sognes samlingssteder har grundlag i arkivalier i lokalarkivet, 
beretninger fra byvandringerne og enkeltpersoner fra andre sam-
menhænge, opslag i arkivalier på internettet f.eks. tinglysningspro-
tokoller på www.arkivalieronline.dk, det offentliges ejendomsdata på 
internettet www.ois.dk og en foreløbig opsamling af den tilgængeli-
ge viden til brug for bilorienteringsløbet i 2011. Trods det omfatten-
de grundmateriale og det lige så omfattende arbejde med at sortere 
i kilderne, formulere fremstillingen og redigere opsætningen, så er 
dette arbejde ufuldstændigt og sikkert også fejlbehæftet.  
Vi håber at læserne vil kommentere, supplere og rette, når I oplever, 
at I er i besiddelse af viden, der er mere korrekt, mere relevant, 
mangler i fremstillingen eller kan give fremstillingen en ny vinkel. 
Skriftet vil blive lagt på arkivets hjemmeside og den version kan op-
dateres løbende, hvorimod dette papirbårne årsskrift må blive stå-
ende i al sin ufuldkommenhed. 
Tak for hjælp med supplerende beretninger til de personer, der er 
nævnt i forbindelse med artiklerne og for kommentarer og gennem-
læsning til de aktive i arkivet. 
 

Generelt om kroer, forsamlingshuse o.lign. 
Kroer: 
Fra gammel tid har det at begive sig på rejse været et risikabelt og 
usikkert foretagende. ”Hvor skal man spise?” og ”Hvor skal man 
sove?” er kun de første spørgsmål, som man ikke kunne give noget 
klart svar på. ”Hvad med sikkerheden?” lå nok også ret højt i bun-
ken af forhold, som man gerne ville vide noget om, så man kunne 
træffe sine forholdsregler. 
De rejsendes usikkerhed var årsag til oprettelse af de kongeligt pri-
vilegerede kroer. Den første kro, der fik sit kongelige privilegium var 
Bromølle Kro på Sjælland. Det skete allerede i 1198. Kroerne skulle 
sikre de rejsende forsyninger og trygge overnatninger.  
I 1283 bestemte kong Erik Klippinge, at der skulle oprettes kroer 
ved kongeveje og færgesteder, som kongen brugte, når han rejste 
rundt i landet i embeds medfør. Godt 100 år senere bestemte dron- 
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ning Margrethe I, at der skulle være en kro for mindst hver 4. Mil 
(30-40 km.) langs de store veje. Det var den afstand en hest kunne 
tilbagelægge pr. dag, hvis den skulle fortsætte dagen efter – og da-
gen efter osv. 
Kroen var for de vejfarende. Landsbyens beboere måtte ikke kom-
me på kroen. Det blev sikkert ikke overholdt overalt og til alle tider; 
men reglen var tænkt som en sikring af de rejsende. Man undgik 
sammenstød, og de lokale lovløse fik vanskeligere ved at udse sig 
ofre, der var værd at overfalde. 
Kroejeren skulle jo også leve, så med til privilegiet hørte ret til at 
brænde brændevin og brygge øl. Han måtte også bage brød til salg 
– også ud af huset. Begge aktiviteter var ellers forbeholdt håndvær-
kere i købstæder. Kroejeren var også fritaget for at skulle springe 
soldat og andre borgerlige ombud, og han var fritaget for indkvarte-
ring af soldater. Dette var ellers også en pligt, der påhvilede enhver 
dansk borger – at sørge for husly og bespisning af soldaterne , når 
hæren lagde vejen forbi – selvfølgelig uden vederlag. 
Kroerne begyndte dog først at dukke op for alvor efter reformatio-
nen i 1536. Det hang måske også sammen med, at katolske klostre 
ofte havde et herberg, hvor rejsende kunne komme i hus og få en 
bid brød. Men fra middelalderen til 1857 var det altså de kongligt 
priviligerede kroer, der tilbød overnatning, hvis man ikke havde fa-
milie på egnen. 
I 1857 vedtoges loven om næringsfrihed, hvilket både ophævede 
købstædernes handelsmonopol, laugenes jerngreb om håndværks-
fagene, møllernes eneret på maling af korn og kroernes eneret på 
at huse og beværte rejsende. Det medførte enorm stigning i øko-
nomisk aktivitet, og for kroernes vedkommende opstod der en 
mængde kroer og gæstgiverier rundt omkring i landet. Spiritusbevil-
lingen var ikke en selvfølge. Den søgte man om hos sognerådet, 
amtsrådet og indenrigsministeriet. De kunne alle vende tommelfin-
geren nedad. 
I 1912 ophørte hele komplekset af rettigheder og krav til kongeligt 
privilegerede kroer. De måtte derefter lukke de lokale borgere ind til 
en bid brød, en øl eller en dram. De måtte arrangere baller, fester, 
møder og sammenkomster af enhver art, som de ville og magtede; 
men de var også underlagt bevillingslove, kontrol og tilsyn som de 
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andre etablissementer.  
Betegnelsen ”Kgl. Privilegeret Kro” ophørte altså i offentligt regi i 
1912; men mange kroer fortsatte med at skilte med deres tidligere 
kongelige privilegium, og nogle fik sikkert lavet et skilt uden nogen 
sinde at have haft et privilegium. Der var i realiteten ikke noget ind-
hold i betegnelsen efter 1912. 
 

Forsamlingshuse: 
Forsamlingshusenes historie er tidmæssigt meget kortere og helt 
anderledes end kroernes.  
Efter grundlovens vedtagelse i 1849 blev forenings- og forsamlings-
friheden grundlag for den helt store ændring af det danske samfund. 
Man udnyttede hurtigt den nyvundne frihed til at gå sammen i hold-
nings- og meningsfællesskaber som i de grundvigsk prægede for-
eninger, i frikirker andre trossamfund og i Indre Mission.  
Hjælp til selvhjælp-initiativer som sygekasser, begravelseskasser, 
sammenslutninger for landbrugets udvikling og senere også hus-
mandsforeninger, hesteforsikringsforeninger, haglskadeforeninger 
o.lign skød også op i enhver landsby. 
Efter nederlaget i 1864 opstod der skytte- og gymnastikforeninger, 
hvor målet var at øve landets ungdom og styrke dem i forsvarsviljen. 
Ret hurtigt holdt den lingske gymnastik sit indtog, hvor det i højere 
grad var det enkelte menneskes fysiske sundhed, der var i højsæ-
det. Efterhånden kom der foreninger for enkelte idrætsdiscipliner.  
På det politiske område opstod der hurtigt efter grundlovens vedta-
gelse en konservativ højre-bevægelse og en bondedomineret ven-
strebevægelse. Omkring 1900 fremstod fagforeninger og kvindefor-
eninger for valgret som modvægt til disse to dominerende politiske 
bevægelser og til udbredelse af folkestyret. Fra grundlovens vedta-
gelse i 1849 var det jo kun en begrænset del af landets borgere, der 
fik stemmeret. De 5 F’er: Fruentimmere, Fattige, Forbrydere, Folke-
hold og Fjolser var udelukket fra indflydelse. 
Mellem disse sociale og politiske foreninger opstod også økonomi-
ske og handelsmæssige fællesskaber i form af andelsbevægelserne 
og brugsforeningsbevægelsen.  
Som ramme om dette foreningsliv skød forsamlingshuse op overalt. 
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De kom til at stå som brohoveder for et spirende demokrati, oplys-
ning og kultur, men også – ovenpå nederlaget i 1864 – som øvel-
seshuse, hvor kroppen kunne trænes og ekserceres – også i vå-
benbrug. 
Viljen til og behovet for at gå sammen og udvikles som menneske 
og borger var altomfattende: Aktivitetsmæssige og kulturelle for-
eninger, som biblioteksforeninger, dilettantforeninger, foredragsfor-
eninger, sangkor, danseskoler og senere kortspilsklubber, frimæke-
klubber, skakklubber osv. opstod efterhånden over hele landet. 
I nyere tid opstod også foreninger omkring mulighederne i den nye 
teknik som frysehuse, vaskemaskiner, radio- og fjernseerforeninger, 
automobilklubber og motorcykelklubber osv. 
Alle disse sammenslutninger krævede rammer til den fælles aktivitet 
og mødefaciliteter for bestyrelser og til generalforsamlinger. For-
samlingshusene kom både til at danne rammer om og være igang-
sættere for det ”Foreningsdanmark”, som udviklede det lokale fæl-
lesskab. Set i større sammenhæng har foreningsdannelsen og for-
samlingshusene haft en uvurderlig betydning for udviklingen af både 
det lokale og det nationale demokrati. Hele processen med at styre 
en forening - mødes i en bestyrelse og føre protokol over beslutnin-
gerne, føre medlemsliste, afholde generalforsamling med valg – for 
at fastholde muligheden for udøvelse af den fælles aktivitet har væ-
ret helt central i udviklingen af samfundet og velfærdsstaten. 
I Barrit og Vrigsted sogne opstod der forsamlingshuse i Barrit, Vrig-
sted og Barrit St., medens Staksrode og Breth byggede brugsfor-
eninger med ”sale”. Salene hos brugsforeningerne lukkede for of-
fentligheden samtidig med brugsforeningerne, og Barrit Stations 
forsamlingshus lukkede i forbindelse med afmatningen efter ned-
læggelsen af Juelsmindebanen, at folk blev mobile på anden vis, 
forøgelsen af den statslige underholdning i radio og TV og den al-
mindelige afmatning i ”Foreningsdanmark” i 1960-erne.  
I Barrit og Vrigsted udviklede miljøerne omkring forsamlingshusene 
sig, så de stadig lever. I Barrit blev Afholdshjemmet afløst af Sog-
negården, der suppleredes med Barrithus og nu fremstår som Barrit 
Kultur og Idrætscenter udbygget, så forsamlingshuset i dag fremstår 
med mødelokaler, cafeteria, flere sale, en hal og omgivet af sports-
plads. Forsamlingshuset i Vrigsted flyttede i 1983  over i den i 1970 
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nedlagte skole, hvor brugsretten til bygningerne i den mellemlig-
gende periode havde ligget hos Kunstforeningen 17-11-70. Der blev 
oprettet et kulturudvalg med det formål at skabe aktiviteter i forsam-
lingshuset for lokalsamfundet, og dette parløb mellem Vrigstedhus 
og Kulturudvalget er nok den vigtigste grund til at forsamlingshuset 
stadig eksisterer.  
 

Gæstgiverier og landbohjem: 
”Gæstgiveri” betegner en virksomhed, der beværter og tilbyder 
overnatning til fremmede. Det er i nyere tid blevet en betegnelse for 
mindre og lidt gammeldags kroer.  
Det eneste registrerede ”gæstgiveri” i Barrit-Vrigsted Kommune har 
været ”Smedskærlund”, der i 1912 (samtidig med at forordningerne 
om de kongeligt priviligerede kroer ophørte) blev til ”Landbohjemmet 
Skovlyst”. Smedskærlund/Skovlyst blev hurtigt et samlings- og forly-
stelssted, der var værtshus for de lokale og forlystelsessted og ud-
flugtsmål for andre. Det lå naturskønt, der kunne spises og drikkes, 
der kunne danses og spilles kegler. Man kunne gå tur langs bæk-
ken og i skoven og der kunne overnattes – hvad kunne man ønske 
sig mere?  
Landbohjem, højskolehjem, afholdshjem og vandrerhjem delte lov-
mæssige vilkår: At de måtte tilbyde mad og overnatning for med-
lemmer – og de kunne søge spiritusbevilling. Barrit Afholdshjem var 
særlig ved faktisk at være lokalsamfundets forsamlingshus. At det 
var oprettet af Afholdsbevægelsen sikrede, at arrangementerne til 
enhver tid blev afviklet under ordentlige former. 

Beværtninger: 
Der har fra gammel tid været tilladte beværtninger i købstæderne og 
ulovlige smugkroer både på land og i by. Efter 1912 kunne et etab-
lissement – en kro, et forsamlingshus, el.lign. søge spiritusbevilling 
og åbne dørene for publikum uden andet formål end at være et 
hyggeligt mødested, hvor man kunne nyde en øl eller ”drikke sig 
selv i hegnet” – afhængigt af ejerens formål og indstilling til det at 
mødes.  
Disse beværtninger/værtshuse/bodegaer – men uden overnatning! 
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 – opstod og lukkede igen efter en kortere elller længere periode 
overalt i landet. Det er der også eksempel på i Barrit-Vrigsted-
området. 
 

Barrit og Vrigsted sognes samlingssteder 
 

Barrit Kro 
Barrit Langgade 45, Over Barrit, 7150 Barrit. (Matr.nr. 16b & 15d, 
Barrit By) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Barrit Kro: 
Barrit Kro var fra gammel tid først og fremmest kro – et sted, hvor 
man kunne tage ind og overnatte, få hesten opstaldet og få et måltid 
mad. 
I nyere tid er lokalerne også blevet brugt til fester, baller, møder og 
offentlige arrangementer – f.eks. foregik Grundlovsspillet i forbindel-
se med Grundlovens 100-årsjubilæum i 1949 i kroens have.  
I en lang årrække holdt sognerådet deres møder i kroen. Det stod 
på til Sognegården stod færdig i 1956. Derefter flyttede sognerådets 
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Barrit Kro, ca. 1912 



møder til Lille Sal i Sognegården (Det nuværende (siden 2004) lo-
kalarkivs lokale). 
Kroen havde en overgang en keglebane, som man kunne more sig 
med en varm sommersøndag. På et tidspunkt oprettede en af kro-
ens ejere en mindre købmandsforretning i kroens østlige ende, og 
der har også i en periode været benzinsalg fra en benzintank udfor 
forretningen. Endelig havde både Sparekassen og Vejle Bank en 
overgang ”filial” på eller ved kroen. 

Barrit Kros historie: 
Oprettelse: Christian Høeg købte i 1870 et par matrikler i Over Bar-
rit, og næste gang ejendommen blev handlet, fremgik det af skødet, 
at det drejede sig om Barrit Kro. Så Chr. Høeg er den første sikre 
kroejer i Barrit; men det er muligt/sandsynligt, at der har været en 
kro i byen før. 
Trods det tydelige ”Kgl. Privilegeret”-skilt, der hænger til venstre for 
døren på billedet ovenfor er det tvivlsomt, at Barrit Kro har været en 
kongelig privilegeret kro. Idéen med de kongeligt privilegerede kroer 
var at sikre de rejsende, og derfor lå de fordelt langs større veje 
med 30-40 km./en dagsrejse imellem kroerne. Barrit Kro passer ikke 
helt i dette mønster. Et andet forhold der gør det usandsynligt, at 
Barrit Kro har haft kongeligt privilegium er, at man stort set ophørte 
med at uddele de kongelige privilegier efter loven om næringsfrihed 
i 1857, og Chr. Høeg købte først grunden i 1870. Efter 1857-loven 
kunne enhver oprette en kro og søge spiritusbevilling hos sogneråd, 
amtsråd og indenrigsministerium – det var ikke let, men muligt. 
Man nedlagde hele systemet med de kongeligt priviligerede kroer i 
1912. De kroer, der fortsatte med at skilte med det kongelige privi-
legium, brød i princippet loven. Ligesom man bryder loven ved at 
skilte med at være ”kgl. hofleverandør” og bruge kongekronen i logo 
eller markedsføring, hvis man ikke har papir på det. 
Det er en anden ting, at Barrit Kro tilsyneladende har gjort meget for 
at opfylde alle kravene til at få et kongeligt privilegium. Det var bl.a. 
rejsestald, den ses på billedet. Der var et ”bissekammer” – et gratis 
overnatningsrum for landevejens farende svende, og der var fra 
starten købt jord til kroen, så man havde et stykke græs, som de 
rejsendes heste kunne slippes ud på. 
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Et af privilegierne - at man på en kgl. privilegeret kro var fri for sol-
daterindkvartering – kunne kun garanteres, så længe det var dan-
ske soldater, der drog rundt i landet. Under 2. verdenskrig blev Bar-
rit Kro da også okkuperet og brugt til indkvartering af de tyske be-
sættelsestropper. 
Måske på grund af sin placering som et ”ikke naturligt” overnat-
ningssted har Barrit Kro tilsyneladende haft store problemer med at 
blive en god forretning. Den er blevet handlet forholdsvis tit – nogle 
gange efter tvangsauktion – og listen med ejernes låne- og pante-
breve er meget lang i realregisteret. 
I løbet af Barrit Kros levetid har mængden af tiltag for at øge indtje-
ningen også været mange og meget forskellige. Man kan se alle 
forsøgene med keglebanen, dagligvareforretningen, benzintanken, 
taxi-kørsel, ”mad-ud-af-huset”-virksomheden m.m. som initiativer til 
at få regnskabet til at hænge sammen. Krodriften kunne ikke klare 
det alene. 
Barrit Kro ophørte som kro omkring 2005. 

Historier fra Barrit Kro: 
Fortalt under byvandringen 2003 om perioden 1930-1950: Der blev 
afholdt nogle drabelige baller på kroen, hvor karlene fra Barritskov 
og nogle fiskere fra Juelsminde satte liv i kludene, og hvor slagsmål 
ikke var usædvanligt – også så sognefogeden af og til måtte få ge-
mytterne til at dæmpe sig. 
Flemming Møller Pedersen om Barrit Kro i tiden 1945-1975: Kro-
ejer Aage Andersen (1945-1956) var en ivrig jæger, hvilket betød, at 
der ofte var vildt på menuen på Barrit Kro. 
Kroejer Ninna Marie Jensen (1956-1975) var en af de meget driftige 
ejere: I hendes tid var kroen hjemsted for både mandens lillebilfor-
retning og Vejle Banks filial. Endvidere stod en af svogrene for kro-
ens købmandsforretning og Gulf benzintank, og en anden svoger 
arbejdede som krokarl og altmuligmand.  
I kroens have var blevet anlagt en keglebane. På sommersøndage 
var der udendørs servering, og der kunne være virkelig mange gæ-
ster sådan en dag. Jeg havde ofte tjansen med at rejse keglerne. 
Det gav godt. Jo flere øl, der blev drukket, jo løsere sad ”rejsepen-
gene”. 
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Op gennem tresserne afholdt BGIF, Klakring Idrætsforening og 
Vrigsted Boldklub månedlige baller på kroen. Peter Belli, Sir Henry 
& His Butlers, Keld & The Donkeys og mere lokale bands som Star-
dust fra Horsens spillede op til bal på kroen i denne periode. Nina 
styrede begivenhederne med stor autoritet. Var der optræk til balla-
de kom hun svingende med en våd karklud og uddelte svidende 
slag til kombatanterne – så blev der ro! 
Ballerne døde efterhånden ud, og der opstod en ny genre: Disko-
teksfester! En af Ninas drenge startede Cosy Club, som holdt disko-
teksfester søndag eftermiddag. 

Barrit Kros ejere: 
1870-1880 Chr. Høeg – skøde af 20/11 1870 - købte et par matrik-

ler i Over Barrit. Han opførte bygninger eller ændrede brugen 
af eksisterende bygninger, så der ved salget i 1880 stod ”Barrit 
Kro” i skødet. 

1880-1885 Jørgen Chr. Thorborg – skøde af 23/11 1880. 
1885-1895 Anders Damgaard – skøde af 23/11 1885. 
1895-1899 Chr. Hasselstrøm – skøde af 23/12 1895. 
1899-1919 Chr. Pedersen – skøde af 2/10 1899. 
1919-1921 Jens Marinus Jensen – skøde af 3/3 1919. 
1921-1928 Søren J. Sørensen – skøde af 22/12 1921. 
1928-1931 Laurits Rasmussen Pagh – skøde af 14/3 1928. 
1931-1945 Marinus Mølbak Skibild – skøde af 8/12 1931. 
1945-1956 Åge Andersen – skøde af 31/10 1945. 
1956-ca. 1975 Nina Marie Jensen – skøde af 11/7 1956. Ninas 

mand Børge, der også kørte taxa, havde et par brødre, hvor 
den ene, Niels, stod for købmandsforretningen i kroen og kro-
ens Gulf-benzintank og den anden, Karl, gik til hånde som kro-
karl. 

Ca. 1975-2005 Margit Friis – gift med Arne Friis – blev eneejer af 
kroen i 1985. Efter Arnes død udvikledes der et kompagniskab 
med Ejler Madsen. Han købte bl.a den ejendom overfor kroen, 
hvor Langagers Købmandsforretning havde haft til huse, om-
dannede den til lejligheder, der kunne lejes i almindeligt leje-
mål fra Barrit Kro – ”Barrit Kros Anneks”. 

2005-2008 Arne Rytz forsøgte at videreføre Barrit Kro som møde- 
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samlings- og feststed og med ”mad ud af huset”; men forsøget 
mislykkedes. 

 

Vrigsted Kro 
Koksfourt 4, Over Vrigsted, 7140 Stouby. (Matr.nr. 12e, Vrigsted By) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Vrigsted Kro: 
I arkivet har vi en kopi af en side fra et lokalhistorisk værk eller et 
værk om kroer i et større område – evt. landsdækkende. Værket er 
fra midten af 1940-erne og heri er Vrigsted gamle kro omtalt: 
Vrigsted gamle kro mellem Juelsminde og Vejle var tillige stuelænge 
i en bondegård, indtil gården blev flyttet ud fra byen i 1930 (Den ud-
flyttede gård, der altså efterlod stuehuset i byen, var Thyrasminde, 
Hornsyldvej 8. Ejerne var i en periode forud for udflytningen - eller 
navngivningen - Thyra og Rasmus Brund Nielsen) 
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Vrigsted Kro (nuv. Koksfourt 4), 1920-1930. (Elmasten: Efter 
1920. Sidebygningerne: Før 1930) 



I nordsiden sidder som løsholt(vandret bjælke i bindingsværket) en 
gammel dørhammer (kan der menes dørbjælke?), der oprindelig 
sad over en dør i sydsiden, i det næstvestligste fag. Herpå læses 
følgende indskrift: JCS, M – JHKD, R 1792. Ejerparret, der har op-
ført bygningen med det høje tag, har formentlig heddet Jens Chri-
stensen og Johanne Kristensdatter, og bogstaverne M og R må 
hentyde til deres fødesteder. Vinduerne er fornyede og den indre 
rumopdeling ændret. Men ved det vestre hjørne ses en skråstiver, 
der typisk for Bjerre Herreds bindingsværksbygninger støtter den 
næstyderste fagstolpe ligesom på Nordfyn. Ax.S. 1943. 

Vrigsted Kros historie: 
Betegnelsen ”gamle” ovenfor tyder på, at Vrigsted Kro var ophørt  
med at fungere som kro i 1943. Starten er uvis; men bygningen er i 
BBR-registeret angivet at være opført 1792. Sandsynligvis skyldes 
dateringen det samme stykke træ som nævnt ovenfor. Men indskrif-
ten betyder ikke nødvendigvis, at der var kro i huset/gården i 1792. 
Faktisk er det sandsynligt, at gæstgiveriet/kroen først opstod efter 
næringslovens frigivelse af privilegierne i 1857. 
Ovennævnte Rasmus Brund Nielsen, der var ejer af gården/kroen 
omkring udflytningen i 1930, var i perioden 1908-1911 ejer af 
”Smedskjærlund”, før den blev til ”Landbohjemmet Skovlyst”, så han 
var ikke ubekendt med gæstgiver-faget. Ved købet af Smedskjær-
lund var han købmand fra Løgballe, så han var en mand med flere 
jern i ilden. Han blev tvunget ud af Smedskjærlund af en tvangsauk-
tion, så måske faldt han tilbage på gården i Vrigsted og indrettede 
den til krovirksomhed???? 

Vrigsted Kros ejere: 
Der kendes kun Rasmus Brund Nielsen som ejer af matr.nr. 12e, fra 
den tid, hvor der var kro på matriklen, så der er mere at undersøge 
om Vrigsted Kro. 
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Landbohjemmet Skovlyst 
Smedskærlund 13, Smedskær, 7140 Stouby. (Matr.nr. 6d, Barrit By) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Skovlyst: 
Skovlyst lå på højre side af vejen og lige efter bækken, når man 
kommer ned ad Smedskærlund fra Vejlevej; men matriklen, som 
Skovlyst lå på, omfattede begge sider af vejen ned gennem Smed-
skærlund. 
Skovlyst var på sit højdepunkt i princippet et etablissement, der blev 
drevet af en forening, hvis formål var at drive et samlingssted for 
landboungdommen. Man skulle - igen i princippet – være medlem 
for at bruge stedet. Andre typer af ”hjem” var soldaterhjem, afholds-
hjem og højskolehjem. Med sin smukke beliggenhed blev stedet et 
populært søndagsudflugtsmål, faciliteterne var velegnede til fester 
og baller med musik og dans, og da man havde spiritusbevilling 
blev stedet også brugt som almindeligt udskænkningssted. 
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Skovlyst med pavillon set fra haven, ca 1910. 



Skovlysts historie: 
Laurs Sørensen var en driftig gårdejer på Barrit Mark fra 1855. Da 
tiden for et generationsskifte nærmede sig, havde han forberedt 
”pensionisttilværelsen” i Smedskær. Gården blev solgt til en søn i 
1875; men han beholdt selv en grund i Smedskær, hvor han på den 
ene side af vejen havde opført en pavillon, kaldet ”Skovlyst” og på 
den anden side af vejen en bolig, der også gjorde det ud for et 
gæstgiveri – måske også købmandsforretning. Da Skovlyst i 1882 
blev overtaget af en anden søn benævntes den ”restauration”. 
Man kan følge Skovlysts udvikling, som gæstgiveri, forlystelsessted 
og landbohjem i realregisteret og tinglysningsprotokollerne: Der blev 
på et tidspunkt omkring 1885 ansat en bestyrer, Jens Jacobsen, der 
også drev købmandsforretning i Smedskær – vi har en kopi af søn-
nens, Arthur Blume Jacobsens erindringer, hvoraf det fremgår, at 
Jens Jacobsen drev Skovlyst, anlagde keglebanen og byggede sal. 
Men Jens Jacobsen er ikke med i Skovlysts ejerliste. I det hele taget 
er forbindelsen mellem Jens Jacobsen og skovlysts ejere uklar. 
I 1912 tinglystes etablissementet som ”Landbohjemmet Skovlyst” 
med formålet: ”At give medlemmerne adgang til adspredelse og sel-
skabelige sammenkomster.” 
Skovlyst brændte i november 1922 og blev aldrig genopført. 

Historier fra Skovlyst: 
Arthur Blume Jacobsen (født 1882) om barndommen i Smedskær: 
Min far fik plads som kusk i Barrit Præstegård, og mens han var der, 
lærte han mor at kende. Mor er født i det hus i Smedskær, som se-
nere blev mit barndomshjem. De blev gift i 1863. I den første tid far 
og mor var gift, ernærede han sig som tækkemand….(Jens Jacob-
sen med familie figurerer i folketællingerne i Smedskær 1890 og 
1906; men ikke i 1880 og 1911). 
Senere fik han købmandshandel, byggede keglebane og etablerede 
en klub. Det vil sige, at han måtte skænke spiritus for klubbens 
medlemmer….. 
….. Imidlertid havde far fået bygget en keglebane, for resten en 
udmærket bane, og der tjente jeg mine første penge ved at rejse 
kegler. Han havde nemlig også klub ved siden af købmandsforret-
ningen. Det vil sige, at de der var medlemmer af klubben, måtte han 
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skænke spiritus for. Kontingentet var 50 øre om året; men jeg tror 
nu ikke, at han tog det så nøje, om de gæster, der kom var med-
lemmer af klubben eller ej. En kaffepunch kostede 10 øre, og så fik 
de flasken på bordet og kunne hælde overkop og underkop fuld, 
hvis de ønskede det. Midt i 90-erne byggede far også en sal til hu-
set, og nu blev der holdt forskellige fester og danseskole til fryd for 
vi børn; men der var også store fester f.eks. høstfest. Og så havde 
vi stort dansetelt og haven var illumineret med kulørte lamper.  
Jeg var nu blevet 10-11 år….. 
Erik Nielsen om området ”Boerland” mellem Løgballe og Hyrup og 
vejen/stien Boerlandsvej: Stien fra Løgballe gennem skoven forbi 
Høgstedgård til Lysegårdsvej i Hyrup går gennem et område, der er 
blevet kaldt ”Boerland”, og stien er blevet kaldt ”Boerlandsvej”. 
(Navnet har forbindelse til boerne og ”boerkrigen” i Sydafrika i be-
gyndelsen af 1900-tallet. Boerkrigen var verdens første guerilla-krig, 
hvor de hollandske kolonister førte løsrivelseskrig mod den engel-
ske kolonimagt.) 
Oprindelsen til navnet Boerland stammer fra 3 ungkarle nede ved 
Lysegård. De havde det med at gå over til Smedskjærlund – en 
danse og drikkebule, der eksisterede i Smedskær op til 1922. Når 
de senere på aftenen returnerede, kunne der være noget besvær 
med at slæbe ”bjørnen” hjem til fods ad den lange vej på stier og 
markveje. Det siges, at de var mere eller mindre døddrukne hver 
gang. På grund af problemerne med at finde gennem ”det vilde 
landskab” kaldte de området vest for skoven for ”Boerland”, og 
markvejen blev kaldt ”Boerlandsvej”. 

Skovlysts ejere: 
1855-1882: Laurs Sørensen var gårdejer på Barrit Mark. Han solg-

te i 1875 hovedparcellen (matr.nr. 6b) til en søn; men beholdt 
6d med påstående bygninger, der omfattede en pavillon, kal-
det ”Skovlyst”. Den var opført af Laurs Sørensen. 

1882-1898: Anton Laursen, en anden af Laurs Sørensens sønner, 
købte 6d med bygninger og inventar af gæstgiver Laurs Sø-
rensen. 

1898-1908: Rasmus Sørensen, proprietær fra Jelling, købte Skov-
lyst: Bygninger med fast inventar såsom kedler og kakkelovne 
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samt alt til restaurationen hørende inventargenstande: Skænk, 
for- og bagdisk, borde, stole, bænke, hængelamper, skilderier, 
og flag i salen. Endvidere karafler, glas og kopper, petro-
leumsovn samt keglebane med kegler og kugler.  

1908-1911: Rasmus Brund Nielsen, der var købmand fra Løgballe, 
købte 6d med bygninger, løsøre og inventar – herunder re-
staurationsinventar. Ejendommen blev på det tidspunkt kaldt 
”Smedskjærlund”. 

1911-1918: En frk. Karen Johansen fra Fredericia afholdt tvangs-
auktion over Rasmus Brund Nielsens ejendom ”Skovlyst” og 
bød selv ejendommen hjem. Hun solgte 6d videre til entre-
penør Hans Peter Madsen. Økonomien var dårlig – allerede i 
1914 var der flere fogedudlæg i ejendommen. H.P. Madsen 
solgte i 1918 til gæstgiver Viggo Strathe, der i løbet af et par 
måneder videresolgte Skovlyst. 

1918-1921: P. Blohm, der var pensioneret lokomotivfører fra Hor-
sens, købte Skovlyst. 

1921-1923: O.P. Nielsen, handelsbetjent fra Århus købte ”Skov-
lyst”: Bygninger med nagelfast inventar og en masse udstyr – 
bl.a. 1 disk med propmaskine, 10 blikbakker, 10 borde, 20 
bænke, 20 stole, 40 øl- og vinglas m.m.m. 

1923 solgtes det nedbrændte ”Smedskjærlund” , og handelen om-
fattede det som var til rest af bygninger og inventar. Ruinerne 
blev handlet adskillige gange de følgende år; men ingen havde 
åbenbart råd til eller mod på en genopførelse. 

 

Staksrode Brugsforenings sale 
Staksrodevej 25, Staksrode, 7150 Barrit. (Matr.nr. 1e, Staksrode By) 
 

Om Staksrode Brugsforenings sale: 
Udover at folk samledes i Staksrode Brugsforening for at gøre deres 
indkøb, så kom de også i brugsen til en række arrangementer, for 
den havde også 2 sale i den sydlige ende af bygningen – langs med 
Staksrodevej. 
Brugsen var både brugsforening med bolig til uddeleren, forret- 
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ningslokale og lager og forsamlingshus. Der var 2 sale - Store Sal 
på ca. 70 m2 og Lille Sal på ca. 20 m2 – med tilhørende køkken og 
depotrum. Væggene var hvide og grønne. I Lille Sal var der lavere 
til loftet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salene i brugsen dækkede i dens levetid landsbyens behov for lo- 
kaler til fælles og fester som juletræsfester og høstfester og til priva-
te fester som sølv- og guldbryllupper, eftergilder og ungdomsgilder. 
Lokalsamfundets arrangementer som revyer og andespil, aktiviteter 
som gymnastik og kurser i syning fandt selvfølgelig også sted i 
brugsens sale - og frisørsalon i Lille Sal en gang om ugen! Så 
mangler vi kun at nævne møderne. 

Staksrode Brugsforenings historie: 
Omkring 1900 var der en købmandsforretning i Staksrode på hjør-
net af vejen til Rand og vejen til Smedskær, den var ejet af Christen 
Jensen. Han solgte ejendommen til den nystartede brugsforening i 
1902. Allerede i 1904 stod en ny bygning færdig med bolig til udde 
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Staksrode Brugsforening, ca. 1960.  



leren langs med Randvej og med butik, lager og de 2 sale langs 
med Staksrodevej. Over indgangen til både butik og sale – fra 
Staksrodevej – blev der anbragt en sten med indskriften: ”Staxrode 
Brugsforening 1904”.  
Brugsuddeleren stod som udlejer af salene og prisniveauet? Vi har 
en regning til lodsejersamarbejdet ”Elkær Grøvt” for brug af en af 
salene til møde 2 gange i vinteren 1931-32: 1 kr. pr. gang for fyring i 
Salen! 
Brugsforeningen fungerede som brugsforening med forskellige ud-
delere frem til 1972. 

Historier fra Staksrode Brugsforenings sale: 
Marie Pilskog om Staksrodes frugttræer og brugforeningens sale: 
Ca. 1910 plantede lærer Mouritzen og Jakob Engelbrecht Pedersen 
– ”Jakob Møller” – 42 frugttræer langs med Staksrodevej, Randvej 
og Smedskærlund. Jeg husker, at der omkring 1958 stadig stod et 
forblæst æbletræ næsten ude ved Randvej 14. Det er for længst 
væk; men andre af træerne har stået et bedre sted og overlever 
stadig.  
I starten blev træerne også passet. Gødningen var ikke langt væk, 
for man brugte de hestepærer, der lå på vejen. Lærer Mouritzen 
brugte, når han gik tur og så nogle hestepærer, at flytte dem ud til 
træerne og lægge dem omkring stammen. 
Tanken bag det oprindelige initiativ var, at træernes frugt skulle 
sælges til selvpluk på en auktion under den årlige høstfest. Over-
skuddet fra salget skulle bruges til drift og vedligeholdelse af ”Sale-
ne” i den ene ende af Brugsen, der også fungerede som byens for-
samlingshus.  
Auktionen blev, som nævnt, afholdt under høstfesten. Når stemnin-
gen - et stykke inde i festen og efter de første snapse – var ved at 
være god, blev træernes frugter sat til salg. De tre veje blev solgt 
hver for sig. Man var som regel flink til at byde på frugttræerne, så 
der blev en god sum penge til Salen. 
Enkelte år kunne der ligefrem være så meget frugt, at en køber 
kunne få overskud. Således købte lærer Pedersen omkring 1936 en 
af vejene, og der var så meget frugt det år, at han kørte til torvet i 
Horsens og solgte af den… 
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Staksrode Brugsforenings uddelere: 
1904-????: Uddeler Schmidt blev brugsforeningens første uddeler. 
????-????: Martinus Christian Christensen (uddeler fra Staksrode 

Brugsforening) blev i 1911 viet til Johanne Petrea Rasmussen 
i Barrit Kirke. 

????-1935: Uddeler A. Olsen. 
1935-1954: Uddeler Viggo Rieper. Han fortsatte som ejer af køb-

mandsforretningen i Staksrode. 
1954-1972: Uddeler Laursen. Han blev den sidste uddeler i Staks-

rode Brugsforening. Bygningerne blev solgt til privat beboelse. 
 

Breth Brugsforenings sal 
Serupsvej 5, Breth, 7150 Barrit. (Matr.nr. 14h, Breth By) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breth Brugsforenings historie: 
Bygningen, der kom til at rumme Breth Brugsforening, blev opført på 
jord, der var udstykket fra Serupsvej 1 (matr.nr. 14a, Breth By) i 
1913. Der var selvfølgelig bolig til uddeleren, forretningslokale og 
lager i den nye brugs; men som noget særligt havde man også in- 
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Serupsvej 5, tidl. Breth Brugsforening, 2013. 



kluderet en sal, der kunne bruges som landsbyens forsamlingshus. 
Den fungerende uddeler stod som bestyrer/udlejer af salen. 
Brugsforeningen fungerede med forskellige uddelere frem til 1969, 
hvor den blev nedlagt og bygningen solgt til privat beboelse. 

Historier fra Breth Brugsforenings sal: 
Vi ved meget lidt om Breth Brugsforening og dens sal. Under by-
vandringen i Breth i 2010 blev der fortalt, at salen bl.a. blev brugt til 
høstfest og til søndagsskole. Men vi har også Breth Brugsforenings 
bevillinger til at sælge øl og spiritus – behørigt ansøgt og bevilget 
hvert 8. år. Mon ikke noget af salget er blevet nydt i salen til private 
fester som sølv- og guldbryllupper, runde fødselsdage o.lign.? 

Breth Brugsforenings uddelere: 
1913-???? Vi har ikke oplysninger om Breth Brugsforenings første 

uddeler; men Oluf Christensen fra Tvillinggård, nuværende 
Brethvej 14, var brugsforeningens første formand. 

????-1960 Thyra Reinholt var brugsuddeler i en meget stor del af 
brugsens levetid, idet hun også var uddeler i 1938, ved brugs-
foreningens 25-års jubilæum. 

1960-1964 Uddeler Thomasen. Han startede efterfølgende Nebel 
Handelscenter ved Vorbasse. 

1964-1969 Uddeler Ellemann Thomsen blev sidste uddeler i Breth 
Brugsforening. 

 

Neder Vrigsted Samlingshus/Stævnshuset 
Stevnsvej 17, Neder Vrigsted, 7140 Stouby. (Matr.nr. 36f, Vrigsted 
By) 
 

Om Neder Vrigsted Forsamlingshus: 
Fra formålsbeskrivelsen for Aktieselskabet Neder Vrigsted Sam-
lingshus: 
§ 1 Selskabets formål er at opføre og benytte et samlingshus i Ne-

der Vrigsted til foredrag, gymnastik og andre gode og nyttige 
formål. 

§ 2 Ved selskabelige sammenkomster, hvor madkurv medbringes er 
det tilladt at nyde snaps og baier, men ikke i nogen anden form 
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eller nogen som helst anden slags spiritus. Dog kan, når be 
styrelsens samtygge indhentes indsamles til en ballie puns, 
som så nydes i forening. 

§ 3 Hvis et medlem er beruset enten til et møde eller en sammen-
komst fortaber han al adkomst og krav til forsamlingshuset og 
er med det samme udmeldt af selskabet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det oprindelige dokument er der overstregninger og tilføjelser, så 
man har tydeligvis ikke haft et forlæg, som man kunne skrive af og 
tilpasse. Man har formuleret de fælles tanker om dette hus for fæl-
lesskabet og fremtiden i lokalsamfundet. 
Man fornemmer en bunke erfaringer og indtryk fra en ny tid i en ny-
formulering af vedtægterne i 1953, først og fremmest navneændring 
til ”Stævnshus” og omdannelse til I/S m.b.A.: 
§ 2 Interessentskabets formål er at opretholde Stævnshus forsam-

lingshus og derved sikre beboerne i Vrigsted sogn lokaler, der 
kan afgive plads til møder og foredrag af opbyggende, oply-
sende og underholdende art, samt til gymnastik, selskabelige 
sammenkomster o.l. 

§ 3 Som interessenter kan optages enhver uberygtet mand eller 
kvinde, dog at stemmeret ikke kan udøves før det fyldte 21. år. 

…….. 

§ 5 ….Alle selskabelige sammenkomster, med udtrykkelig undtagel- 
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Stevnsvej 17, tidl. Neder Vrigsted Forsamlingshus, 2011. 



se af bryllupper, sølvbryllupper og lignende private familiefe-
ster, skal sluttes til det tidspunkt, politimyndighederne eller 
kommunen måtte fastsætte. 

- og så fortsatte man eller med brugen af forsamlingshuset! 

Neder Vrigsted Samlingshus/Stævnshusets histo-
rie: 
Neder Vrigsted Forsamlingshus var det første forsamlingshus i Bar-
rit-Vrigsted Kommune. Forarbejdet var dannelsen af et aktieselskab 
for at skabe en garantisum, der kunne belånes, så der blev penge til 
opførelsen af et forsamlingshus. Der afholdtes konstituerende gene-
ralforsamling 27. Maj 1899. Aktietegningen gik tilsyneladende stry-
gende 128 10-kroners aktier til ca. 70 af sognets husstande. Der var 
ca. 80 husstande i Vrigsted Sogn på det tidspunkt. 
Som nævnt ovenfor var der en større ændring af fundats og ved-
tægter i 1953; men ellers fungerede forsamlingshuset som ramme 
for sognets aktiviteter, fester og møder i de næste 70 år. Den sidste 
idrætsaktivitet, der overlevede med Vrigsted som hjemsted var 
håndbold, der uddøde i 1960-erne, og det sidste møde, vi er viden-
de om i lokalarkivet, drejede sig om nedlæggelsen af Vrigsted Skole 

på nabogrunden.  
Vrigsted Skole, der lå på nabogrunden, blev nedlagt i 1970, og me-
get hurtigt efter skolens nedlæggelse blev også forsamlingshuset 
nedlagt og solgt til privat beboelse. 
Brugsretten til skolen blev overdraget til den nystartede ”Kunstfor-
eningen 17-11-70”. Den startede en masse kulturelle aktiviteter, 
kurser og foredrag for en større kreds af lokale og interesserede, 
hvilket, bortset fra de private fester, var det sidste tilbageværende af 
formålet med Neder Vrigsted Samlingshus/Stævnshuset.  
De private fester blev indtil 1989, hvor Vrigsted igen fik forsamlings-
hus, afholdt i omegnens øvrige forsamlingshuse og kroer. 
 

Vrigstedhus/Vrigsted Forsamlingshus 
Stevnsvej 15A, Neder Vrigsted, 7140 Stouby. (Matr.nr. 5f, Vrigsted 
By) 
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Om Vrigstedhus: 
Foreningen Vrigstedhus blev dannet i 1989 for at drive et forsam-
lingshus, der skulle have til huse i byens gamle skole. Udover en 
bestyrelse blev der nedsat et kulturudvalg, der skulle sørge for akti-
viteter og arrangementer i huset. Der var i en årrække en opblom-
string af det lokale liv i forbindelse med fællesspisninger, foredrag, 
sangaftener og fester, samtidig med at det, der altid har været et 
forsamlingshus’ formål: At danne ramme for større private fester, 
også udvikledes.  
Der var også kraft nok i kredsen af aktive, til at der i 1990-erne både 
blev dannet et bylaug og at man, da epilepsiplejehjemmet Dr. Sells 
Minde på Overvej lukkede, tog initiativ til oprettelse af Vrigsted Ef-
terskole i de bygninger, som oprindeligt havde rummet Vrigsted 
Højskole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrigstedhus’ historie: 
Vrigsted Skole blev nedlagt i 1970. Juelsminde Kommune overdrog 
brugsretten til Kunstforeningen 17-11-70, der startede en masse 
aktiviteter i skolebygningen. Der blev arrangeret udstillinger, aften-
skolehold, kurser, studiekredse, folkemusik, børneteater, filmafte-
ner, udflugter og foredrag for lokale og interesserede i en større 
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Vrigstedhus, 2011. 



omkreds. Initiativerne var mange og gode og i 1985 modtog kunst-
foreningen Vejle Amts kulturpris; men i løbet af de næste år fik man 
”den første krise” at mærke. Aktiviteterne og tilskudene tyndede ud, 
Juelsminde Kommune planlagde at afhænde bygningerne for at 
spare lys, varme og vedligeholdelse, og i 1989 nedlagde kunstfor-
eningen sig selv.  
Den gamle skole med sportsplads blev solgt til ”Foreningen Vrig-
stedhus” for 5 kr., og en ny æra begyndte for et forsamlingshus i 
Vrigsted. 
Vrigstedhus kører stadig (2013), men aktivitetsniveauet har været 
aftagende – især efter at det sidste offentlige ”daglige møde-
sted”,Vrigsted Brugsforenings forretningslokale, lukkede i 2004. 
 

Barrit Forsamlingshus i Barrit St. 
Nørløkkevej 1, Barrit St., 7150 Barrit. (Matr.nr. 35s, Barrit By) 
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Gymnaster foran Barrit Stations forsamlingshus, ca. 1912. De-
lingsføreren yderst til venstre er Rudolf Pedersen, graver ved 
Barrit Kirke 1908-1963. 



Om Barrit Forsamlingshus: 
Barrit Forsamlingshus/Barrit Stations forsamlingshus blev i folke-
munde kaldt ”Betlehem”. Man kunne tro, at det var et tidligere mis-
sionshus, der blev til forsamlingshus - mange missionshuse hed 
”Betlehem” – men forsamlingshuset blev opført som forsamlingshus. 
Det var et højt hus med lejlighed til bestyreren ovenpå og en sal 
nedenunder. Det var her det skete: Aktiviteter som gymnastik og 
dilettant, fælles fester som høstfest, juletræsfest og fastelavnsfest, 
og efter at forsamlingshuset havde fået spiritusbevilling blev her og-
så afholdt baller. 

Barrit Forsamlingshus’ historie: 
Barrit Forsamlingshus blev oprettet som et aktieselskab og bygnin-
gen blev opført omkring 1900. 
Om navnet ”Betlehem”: Det var ikke nogen let sag at få solgt aktier-
ne til forsamlingshuset. Folk i Barrit St. var for de flestes vedkom-
mende håndværkere eller husmænd, der kunne et håndværk, der 
var flyttet til landsbyen på grund af banen. Der var også nogle små-
handlende; men der var ikke mange penge mellem folk. Initiativta-
gerne havde absolut fornemmelsen af, at de gik rundt og betle-
de/tiggede for at få folk til at bakke op om idéen. På et tidspunkt 
faldt bemærkningen, at det var et ”betle-hjem”. Og det kom til at 
hænge ved – let omskrevet til ”Betlehem”. 
De skiftende bestyrere boede i lejligheden; men de havde som regel 
et andet job ved siden af, eller konen udførte arbejdet i forbindelse 
med forsamlingshusets drift. 
Forsamlingshuset blev nedlagt og bygningen solgt til privat beboel-
se i 1958. 

Historier fra Barrit Forsamlingshus: 
Gunni Pedersen om livet i Barrit Stations Forsamlingshus: Der er 
blevet holdt mange gode fester gennem tiden. Dengang var der 
næsten i hver landsby en gymnastikforening, for da var der masser 
af unge mennesker på landet – så godt som alle gårde havde 
mindst en karl og de fleste steder en ung pige i huset. Der var som 
regel bal i gymnastikforeningen en gang i måneden, og det startede 
altid kl. 20. Dér mødte musikken op; men de som skulle danse kom 
sjældent før ved 22-tiden. 
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Fester dengang blev ved længe. Hvis en fest holdt før kl. 2, havde 
den kun været middelmådig. Kl. 3 var mest almindeligt, men ikke 
sjældent til kl. 4. 
Den 29. sept. 1957 spillede Vagn Jensen, Karsten Steen og jeg 
derude (i Betlehem) til høstfest. Den aften kørte Juelsmindebanen 
sin allersidste tur mod Juelsminde kl. 24. Alle gæsterne var enige 
om, at det skulle markeres, så vi troppede alle op, da toget kom. Det 
var jo lige ved siden af, og vi tog vore instrumenter med og spillede: 
”Hvem skal nu betale?” 

Bestyrere i Barrit Stations Forsamlingshus: 
Der er ikke fuldstændigt overblik over rækkefølgen af forsamlings-
husets bestyrere og de årrækker, hvor de havde jobbet. Men vogn-
mændene Svendsen, Therkelsen og Gosvig har været bestyrere i 
forsamlingshuset – der holdt en lastbil ved forsamlingshuset i en del 
år! Smed Peder Jensen og landpost Knud Hedegaard, der mangle-
de en hånd og havde jernklo, var også bestyrere i en periode. Det 
var Maren og ”Peder Smed”, der fik tilladelse til at servere spiritus i 
forsamlingshuset. 
 

Barrit Afholdshjem 
Barrit Langgade 49B, Over Barrit, 7150 Barrit. (Matr.nr. 3c, Barrit 
By) 
 

Om Barrit Afholdshjem: 
Barrit Afholdshjem var oprindelig et afholdshjem med mulighed for 
overnatning og bespisning – deraf også kaldenavnet ”Afholdshotel-
let”; men det havde faciliteter til at fungere som forsamlingshus i alt, 
hvad der krævedes til det formål. Der var sal til gymnastik, fester, 
danseskole, foredrag og baller på 1. sal. Der var scene til dilettant. 
En forholdsvis bred trappe førte op fra entreen og en simpel hønse-
stige i den anden ende førte ned til lokummerne. Opvarmning fra en 
stor rund kakkelovn. Der var et rum i stueetagen, som blev brugt til 
kaffeservering i forbindelse med store fester. Det samme rum funge-
rede som skole for 1. og 2.-klasserne i Over Barrit Skole i 1950-erne 
indtil Barrit Centralskole og Sognegården blev opført. 
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Barrit Afholdshjems historie: 
Matriklen blev udskilt fra 3a/Over Barrit Skolejord, der var ejet af 
Barritskov. Via Barrit-Vrigsted Kommune blev den solgt til Barrit-
Vrigsted Afholdsforening. Barrit Afholdshjem blev opført som af-
holdshjem af afholdsforeningen i 1906 med faciliteter til at fungere 
som forsamlingshus. At der ikke måtte nydes eller indføres alkoholi-
ske drikke i bygningen blev fastholdt i 1918, hvor den blev solgt til 
Andelsselskabet Over Barrit Forsamlingshus. Navnet ”Afholds-
hjem”/”Afholdshotellet” blev hængende; men fra 1918 var Afholds-
hjemmet vist nok at betragte som forsamlingshus – dvs. uden mu-
lighed for overnatning og bespisning. 
Bygningen fungerede som forsamlingshus med forskellige bestyre-
re, der boede i stueetagen, frem til lukningen og nedrivningen i 
1956-57. 

Historier fra Barrit Afholdshjem: 
Flemming Møller Pedersen om livet i og omkring Barrit Afholds-
hjem: Der var mange fester, der blev holdt på Afholdshjemmet: Di- 
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Barrit Afholdshjem, ca. 1908 



lettantforestillinger, grundlovsfest, juletræsfest, gymnastikopvisnin-
ger og meget ofte baller. 
Som navnet på stedet antyder, blev der ikke serveret spiritus i loka-
lerne, hvorfor Afholdshjemmet også blev kaldt ”Vandhuset”. Den 
manglende spiritusservering betød ikke, at man behøvede at tørste 
– heller ikke efter stærkere drikke. Der foregik en livlig handel om-
kring Grundlovsegen i gården og med medbragte forsyninger fra 
høkerne.  
Karlene – fra Barritskov – var indblandede i utallige slagsmål med 
egnens øvrige bønderkarle, og når festen gik højt kunne det ske, at 
den stor runde kakkelovn i salen af stærke ”herregårdsbisser” blev 
flyttet ud midt i salen – med ild i. For os børn, var det vigtigere, at 
der om sommeren hver dag blev solgt Kadara Is i en mellemgang 
mellem lokalerne. 

Forpagtere af Barrit Afholdshjem: 
Der er ikke fuldstændigt overblik over Afholdshjemmets forpagtere – 
eller hvilke tidsrum deres ansættelse forløb over; men omkring 1927 
er Kristian Magnus Mikkelsen og Kirstine Camilla Hansen nævnt 
som forpagtere. Efterfølgende blev Martinus Knudsen & hustru Bir-
the Kirstine Pedersen Skov ansat og bestred jobbet til ca. 1950. Det 
sidste forpagterpar var Johanne og Kaj Vestermark. Johanne var 
samtidig en efterspurgt kogekone, og Kaj kørte dagligt en rutebil på 
en rute omkring Staksrode, Smedskær, Breth, Barrit St. og Vrigsted 
– med tilslutning til rutebilerne, der kørte gennem Barrit Langgade. 
 

Barrit Sognegård 
Kirkebro 4A, Over Barrit, 7150 Barrit. (Matr.nr. 16i, Barrit By) 
 

Om Barrit Sognegård: 
Det er sagt, at fabrikant Stenhøjs betydning i opførelsen af Sogne-
gården ikke kan undervurderes. Hans fabrikker udvidede voldsomt i 
perioden, og der var behov for arbejdere og teknikere. Samtidig 
steg børnetallet, der blev behov for en meget større skole, så den 
kumme rumme både stigningen af elever og eleverne fra omegns-
skolerne, som man ønskede at nedlægge. Man måtte lokke folk til 
Barrit. Som Stenhøj byggede arbejderboliger og funktionærboliger, 
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byggede kommunen lærerboliger, og tilflytterne skulle alle have  
deres gang i og mødes i Sognegården – kommunens centrale kultur 
og samlingssted. 
Der blev dannet et aktieselskab som økonomisk grundlag for Sog-
negården, hvilket holdt til slutningen af 1970-erne, hvor antallet af 
aktionærer var blevet så lille, at der blev dannet en bestyrelse be-
stående af repræsentanter fra Juelsminde Kommune, idrætsfor-
eningen, borgerforeningen og de resterende aktionærer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrit Sognegård blev så opført i 1956 for at afløse Afholdshjemmet, 
der både lå i vejen og var blevet forældet. Sognegården skulle 
modstå en ny tids krav, den blev arkitekttegnet, formet som et skib, 
der skulle rumme sognets beboere, og den blev bygget sammen 
med Barrit Centralskole – der var cykelkælder og beskyttelsesrum 
for centralskolens elever i Sognegårdens kælder. Der var en stor sal 
med højt til loftet – og med balkon! - en stor scene med depotrum 
og plads til skuespillere og scenefolk nedenunder. Der var også en 
lille sal til sognerådets møder, hvor lokalarkivet nu har til huse. En-
delig var der et serveringskøkken mellem de to sale, et industrikøk-
ken på 1. sal og en stor lejlighed til forpagteren på 2. sal. 
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Barrit Sognegård, ca. 1957. 



Sognegården fungerer endnu (2013) og har i den mellemliggende 
periode dannet ramme om utallige arrangementer, opvisninger, 
møder og fester. 

Barrit Sognegårds historie: 
Bestyrelsen for Barrit Sognegård mødtes første gang d. 9. april 
1957. Den konstituerede sig med Rasmus Østergaard-Hansen som 
formand, Sigurd Stenhøj som næstformand og brugsuddeler Sv.Aa. 
Basse som kasserer – en samling af kommunens politiske og er-
hvervsmæssige spidser. 
De vedtog udlejningsprisen for den store sal til 60 kr. pr. arrange-
ment, og at det første store arrangement skulle være en høstfest. 
Bestyrelsen afholdt arrangementer som andespil og større fester, de 
koordinerede brugen af faciliteterne for alle foreningerne, sørgede 
for vedligeholdelse, ansatte bestyrerpar, holdt kontakt til kommunen 
– først Barrit-Vrigsted og siden Juelsminde Kommune – der ydede 
tilskud til en række arrangementer og kontrollerede regnskabet for 
hele herligheden. 
Bestyrelsen afholdt sit sidste møde i sept. 1994, hvor det var blevet 
bestemt, at Sognegårdens, Barrithus’s og det på den tid stadig 
kommende BKI-Centers administration skulle være en sag mellem 
kommunen og den ansatte centerbestyrer. De sidste årsopgørelser 
viser: 
1992: Salen udlejet 89 gange heraf 37 gange til folkedanserne – 
20.425 kr. 
1993: Salen udlejet 81 gange heraf 31 gange til folkedanserne – 
19.463 kr. 

Bestyrere i Barrit Sognegård: 
1957-1970 Stinne og Anton Christensen. Anton Christensen ”Anton 

Sjællænder” var samtidig Barrit Centralskoles første pedel. 
1970-1982 A. Christensen fra Strandhuse ved Juelsminde. 
1982-1988 Jytte Hansen og mand Ejvind Hansen fra Stouby Sog-

negård 
1989-1994. Økonomien blev dårligere grundet faldende udlejning og 

tilskud og stigende udgifter til vedligeholdelse. Et bestyrelses-
medlem overtager udlejningen, og der ansættes rengørings-
hjælp til rengøringen. 
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Barrithus/Barrit Kultur og Idrætscenter/BKI 
Kirkebro 4A, Over Barrit, 7150 Barrit. (Matr.nr. 16i, Barrit By) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BKI’s historie:  

(Nedenstående er hovedsageligt et referat af omtalen i Bjerre Her-
redsbogen 2. Afsnittet i bogen er formuleret af Keld Lorentsen, Ju-
elsminde) 
I 1978 blev Barrithus opført som en selvstændig institution med 
egen bestyrelse ved siden af Sognegården. Barrithus var hovedsa-
geligt et klubhus for BGIF og indeholdt faciliteter som omklædnings-
rum, møde og aktivitetslokaler og cafeteria. Forløbet var en demon-
stration af lokal offervilje og opbakning. Den oprindelige plan havde 
været, at der skulle bygges hal sammen med Barrithus; men Juels-
minde Kommune vægrede sig ved at yde det nødvendige tilskud til 
den del af planen. Det var også situationen 15 år senere, selvom 
lokale grupper konstant pressede på og kunne mobilisere meget 
stor opbakning, og 4 andre bysamfund i Juelsminde Kommune fik 
haller i løbet af 1970-erne. Det var tilsyneladende ikke nogen fordel, 
at man i Barrit hidtil havde vist, at man kunne klare det hele selv. 
Så sent som i oktober 1993 blev en forespørgsel til kommunalbesty-
relsen afgjort med, at der ikke ville blive bygget hal i Barrit i over- 
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BKI-Centeret, ca. 2000. 



skuelig fremtid. Fortsat pres og en helhedsløsning, tegnet af arkitekt 
Jørn Ginnerup, brød isen så BKI-Centeret kunne afholde indvielse i 
oktober 1995. 
BKI-Centeret bestod så af Sognegården, der stadig kunne lejes til 
private fester med op til 200 gæster og blev brugt til folkedans. Sko-
lens gymnastiksal kunne inddrages til arrangementer, men blev og-
så brugt af Juelsminde Karateklub, der i øvrigt også brugte cykel-
kælderen, der blev indrettet til styrketræning og klublokale for klub-
ben. I hallen blev der dyrket gymnastik, tennis, badminton, bordten-
nis og badminton, og den kunne bruges til rigtig store arrangemen-
ter og opvisninger. 

Centerledere i BKI: 
I en meget stor del af BKI-Centerets historie – ca. 12 af 18 år har 
Michael Jacobsen været centerleder. Nogle af de øvrige ledere har 
været ansat i perioder, der varer fra få måneder til en kortere årræk-
ke. Herunder er en –vistnok! – fuldstændig liste i rigtig rækkefølge: 
Ole Marcussen  
Niels Peder Kjerkegaard 
Michael Jacobsen 
Gitte D. Iversen 
Jeanette Kristiansen 
Dorthe Andersen 
Johnny Nielsen 
 

Hulen 
Barrit Langgade 111-113, Barrithule, 7150 Barrit. (Matr.nr. 32a & 
32d, Barrit By) 

Om Hulen: 
Hulen var et bodega-agtigt samlingssted i perioden 1983-1984. Man 
mødtes typisk i Hulen til 3. halvleg efter sportstræningen eller efter 
kampene. Og så var der diskotek i weekenderne. 

Hulens historie: 
Orla Bøgh Rasmussen startede med benzinsalg fra ejendommen i 
1972. Det udviklede sig med undervognsbehandling, autoopretning 
(Brunos Autoopretning) og med mekanikerværksted (Kurt Nielsen). 
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I 1983 udviklede konceptet sig til noget bodega-agtigt, hvor man 
kunne mødes og nyde en genstand, og i weekenderne arrangerede 
man diskotek. På det tidspunkt fik stedet navnet ”Hulen”. 
Hulen lukkede i 1989, og der blev almindelig bo-
lig/udlejningsejendom på adressen. 

Ejere af Hulen: 
1972-1990 Orla Bøgh Rasmussen 
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Barrit Langgade 111-113, Det tidligere ”Hulen”, 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med dette årsskrift ønskes alle medlemmer af Barrit Vrigsted Lokal-
historiske Forening en glædelig jul og et godt nytår. 
 
December 2013  
 
   Karsten Bjerreskov 
 

 


