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Indledning: 
Dette årsskrift vil forsøge at belyse, hvordan ”det offentlige” 

opstod og udviklede sig, og først og fremmest hvordan det ud-
viklede sig i Barrit-Vrigsted Kommune. Med ”Det offentlige” me-
ner vi – i dette årsskrift – sogneråd og sognefogeder.  

Når vi fokuserer på det lokale, undgår vi heller ikke at be-
skæftige os med de personer, der var foregangsmænd, aktive 
og ansatte i hele den fantastiske samfundsomvæltning, der be-
gyndte med bondefrigørelsen i slutningen af 1700-tallet. Det 
blev en udvikling af et folkestyre, der stadig pågår, og som vi al-
le er en del af. Uanset om vi ved noget om dens forudsætnin-
ger. 

Årsskriftets indhold har denne gang først og fremmest 
grundlag i arkivalier fra tidligere Barrit-Vrigsted Kommune. Arki-
valier, der ligger i Rådhuset i Juelsminde, og som vi har haft 
udstrakt adgang til – tak for det. Indholdet bygger selvfølgelig 
også på arkivalier i lokalarkivet, beretninger fra byvandringerne 
og enkeltpersoner fra andre sammenhænge, opslag i arkivalier 
på internettet f.eks. tinglysningsprotokoller, folketællinger og 
kirkebøger på www.arkivalieronline.dk, der er rigsarkivets portal 
for tilgængelige arkivalier og www.ois.dk , det offentliges portal 
for ejendomsdata. 

http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.ois.dk/
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Vi har også i år lavet en foreløbig opsamling af den tilgæn-
gelige viden til brug for bilorienteringsløbet i 2017. Det giver 
hvert år et godt overblik over opgaven og manglerne i vores vi-
den. Trods det omfattende grundmateriale og det lige så omfat-
tende arbejde med at sortere i kilderne, formulere fremstillingen 
og redigere opsætningen, så er dette arbejde ufuldstændigt og 
sikkert også fejlbehæftet.  

Vi håber at I læsere vil kommentere, supplere og rette, når I 
oplever, at I er i besiddelse af viden, der er mere korrekt eller 
mere relevant, eller hvis I oplever mangler i fremstillingen eller 
kan give fremstillingen en ny vinkel. 

Skriftet vil blive lagt på arkivets hjemmeside, og den version 
kan opdateres løbende, hvorimod dette papirbårne årsskrift må 
blive stående i al sin ufuldkommenhed. 

Årsskriftet er resultatet af et meget stort fælles arbejde med 
at gennemlæse Barrit-Vrigsted sogneråds protokoller, at uddra-
ge interessante begivenheder og personstof samt at afgrænse 
temaer før den endelige formulering og redigering. En stor tak 
til arkivets aktive for deres indsats. Årsskriftet var ikke blevet til 
uden jer! 
 

Forudsætninger for det lokale styre 
 

Danmark i slutningen af 1700-tallet 
Sidste halvdel af 1700-tallet var præget af ”uoverskuelige” 

begivenheder og forhold, der kunne få enhver til at vende sig 
mod sit eget og det overskuelige.  

Styreformen var ”Enevælde” – al magt lå hos kongen.  
Kulturelt herskede ”pietismen”, der byggede på fromhed og 

gode gerninger - med tvungen kirkegang. I kirken kunne man få 
at vide, at man var et syndigt menneske. Ved det efterfølgende 
”kirkestævne” på kirkegården fik man at vide, hvad herreman-
den og øvrigheden forventede, at man foretog sig i nærmere el- 
ler fjernere fremtid. F.eks. kunne herremanden annoncere stør-
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re hoveriopgaver, som f.eks. høstens begyndelse, og hvor fæ-
stebønderne skulle begive sig hen i den anledning. 

Bønderne var stavnsbundne fra 14 til 36-års alderen. Det 
betød, at de ikke måtte forlade hjemegnen i denne livsperiode 
uden herremandens velsignelse. De var altså til rådighed som 
arbejdskraft og nødtvungne fæstere af herremandens gårde. 

En kvægpest ødelagde kreaturbestanden og gav anledning 
til plantning af ”pesttjørne” i landskabet – steder hvor man hav-
de begravet besætninger, der var slået ned. Det skete også i 
Barrit, hvor vi har en pesttjørn for enden af Bagervænget. 

Befolkningsudviklingen var meget positiv fra 1700 til 1800. 
Danmarks indbyggertal fordobledes fra ½ til 1 million menne-
sker; men hvad skulle de leve af på den hjemegn, som de var 
stavnsbundne til? 

Det betød alt sammen at bondens liv i høj grad var udsigts-
løst. Det førte i udlandet til Den Franske Revolution, hvor pøbe-
len brugte guillotinen til at hugge hovederne af konge og adel, 
og kort efter gik det også ud over politiske modstandere. Men 
den udvikling blev i Danmark foregrebet af nogle umådeligt 
fremsynede politikere og en meget imødekommende – og mo-
dig – kronprins. 

Kronprins Frederik – den senere Frederik VI – havde i 1784 
fået sin far, den psykisk ustabile Christian VII til at underskrive 
et dokument, der gjorde sønnen til leder af statsrådet og der-
med indehaver af faderens enevældige magt. Selvom han altså 
endnu ikke var konge, var det ham, der – som 16-årig - stod 
som statsleder og forestod alle statens forretninger. Dette stats-
kup medførte en rivende udvikling med reformer, der blev ledet 
dygtigt af det nye statsråd med godsejer Christian Ditlev Frede-
rik Reventlow som en af de vigtigste og initiativrigeste ministre. 
 

Det lokale styre før sognerådet 
I meget gamle dage – før bondefrigørelsen – før 1788, hav-

de hver landsby et ”bystævne”, der, ledet af en ”oldermand”, 
traf alle beslutninger om jordens dyrkning.  



~ 6 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De enkelte gårdes og huses jord lå i strimler i fælles marker, 
så man måtte nødvendigvis være enige om start og gennemfø-
relse af vigtige opgaver som såning og høst - og meget mere! 
F.eks. ansættelse af byhyrde, vedligeholdelse af grøfter og 
hegn, ”opgivelse af ævred” – det tidspunkt, hvor man lod dyre-
ne tage sig af afgrøderesterne på de dyrkede marker. 

Bystævnet var en slags lokalt selvstyre, der af og til også 
kunne markere sig overfor herremanden og dennes ansatte. De 
traf ellers alle afgørelser om væsentlige forhold, der vedrørte 
bøndernes liv. Grundlaget for bystævnets beslutninger var nog-
le steder nedfældet i et ”videbrev” eller en landsbyvedtægt.  

I Barrit og Vrigsted sogne var der bystævner i Over Barrit, 
Barrithule, Barritskovby, Breth, Staksrode, Neder Vrigsted og 
Over Vrigsted.  

Loven om udskiftningen af gårdenes jord i landsbyen blev 
faktisk besluttet før ophævelsen af ”stavnsbåndet”. Udskiftnin-
gen medførte, at gårdene fik samlet deres jord i sammenhæn-
gende arealer. Det gav den enkelte bonde frihed til at planlæg-
ge sin avl og sin hverdag og medførte en meget stor effektivise-

 

Maleri af bystævne ledet af en oldermand. 
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ring og forøgelse af gårdenes produktion. Det satte en enorm 
udvikling i gang ude i sognene.  

Det blev også meget hurtigt klart, at bystævnerne var en 
forældet institution og slet ikke i stand til at administrere bøn-
dernes nye selvstændighed. Det blev også svært for øvrighe-
den at trænge helt ud i landsbyerne med budskaber og forord-
ningerne, ligesom bystævnets håndhævelse af lov og ret i 
landsbyen pludselig stod uden tillidsvækkende og respektable 
aktører. 
 

Sognefogedembedets forhistorie 
Lovene om udskiftningen og stavnsbåndets ophævelse smad-
rede landsbyens styreform med oldermand og bystævne. Når 
jorden var samlet omkring den enkelte gård, kunne den enkelte 
bonde selv planlægge sin dyrkning uden at tilpasse sig andre. 
Reformerne stillede også langt større krav til bondens viden og 
selvstændighed. 

I hurtig rækkefølge fulgte fra 1781 til 1791 en række love og 
initiativer, der øgede bondens frihed og selvbestemmelse; men 
også totalt ændrede forholdene i den enkelte landsby. Der var 
meget mere end udskiftning og ophævelse af stavnsbåndet: 

 Ophævelse af landsbyfællesskabet og udskiftning af bøn-
dernes jorder. 

 Nedsættelse af Den Store Landbokommission med det for-
mål at forbedre bondestandens vilkår. 

 Oprettelse af Den Kongelige Kreditkasse, der skulle hjælpe 
fæstebønder til selveje. 

 Fæstebondens retsstilling blev forbedret. 

 Stavnsbåndet, der tvang bønder til at blive i fødesognet, 
blev ophævet. 

 Staten overtog udskrivningen af soldater fra herremænde-
nes mere vilkårlige administration. Lægdsruller – et register 
over alle mænd af bondestand og deres forsvarsevne – blev 
indført, landet blev opdelt i lægder/udskrivningskredse. 



~ 8 ~ 
 

Alle reformerne medførte et enormt behov for en lokal em-
bedsmand, der med myndighed og indsigt kunne repræsentere 
og varetage kongens/statens interesser på lokalt plan – en per-
son der i mindelighed kunne sikre ro og orden blandt sine lige-
stillede. Den øgede frihed gav nemlig også øgede muligheder 
for sammenstød. Hvem skulle have et øje på disse frihedens 
negative konsekvenser, når bystævnet, bøndernes eget styre, 
ikke længere fungerede. Hidtil havde sognepræsten været sta-
tens eneste repræsentant i lokalsamfundene. Alle relevante nye 
forordninger blev meddelt på kirkestævnet ved kirken, et stæv-
ne, der blev annonceret fra prædikestolen. På kirkestævnet 
udenfor kirken meddelte herremandens budfoged eller sogne-
præsten så øvrighedens forventninger. Men man kunne ikke 
bebyrde præsten med dette enorme ekstra arbejdsområde, og 
budfogeden havde ikke den ønskede kontakt til landsbyen. 

Løsningen på problemerne blev oprettelse af et sognefo-
gedembede, hvor amtmanden - i 1791 – blev bemyndiget til at 
udnævne ”den skikkeligste, redeligste og mest kyndige mand 
blandt sognets almue” til stedets sognefoged. Han skulle i før-
ste omgang agere lokal ordenshåndhæver; men skulle i øvrigt 
have ”fingeren på pulsen” i en lang række lokale forhold. 
 

Sognerådets forhistorie 
På trods af bøndernes frisættelse var der stadig enorme 

grupper af mennesker på landet, der ikke var omfattet af frihe-
den og de nye muligheder. Det drejede sig først og fremmest 
om de fattige, der siden reformationen – i knap 300 år - havde 
manglet et sted at gå hen for at få hjælp. Det valgte kongen og 
hans rådgivere at gøre noget ved. 
1803: Oprettelse af sognefattigkommissioner med præsten, 

godsejeren og sognefogeden som ”fødte” medlemmer – 
suppleret med 3-4 gårdfæstere / gårdejere.  

Formålet med fattigkommissionen var at etablere et fattigvæsen 
i hvert sogn. Hvert sogn skulle fremover sørge for sine egne fat-
tige – så de kunne overleve!  
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Det blev forbudt de fattige, at tigge udenfor sognet. Nogle 
steder blev der udnævnt fattigfogeder / ”stodderkonger”, der 
skulle smide andre sognes fattige ud af sognet, hvis de blev 
grebet i at tigge. Børn født udenfor ægteskab blev registreret i 
det sogn, som moderen opholdt sig i 10 mdr. før fødslen, og 
hvis de blev fattige – hvilket var meget sandsynligt – var de 
undfangelses-sognets ansvar. Man forsøgte at underlægge de 
fattige et sogns ansvar. 

Fattigkommissionen skulle registrere de fattige, indsamle 
midler til deres underhold og fordele det nødvendige til deres 
overlevelse. 

I Barrit og Vrigsted sogne opførte man på et tidspunkt et fat-
tighus på det nordre hjørne af Skulsballevej og Kirkebro - det 
var billigst at holde de fattige samlet. Madforsyning, brændsel, 
halm til sengen og andre livsfornødenheder blev udbudt i licita-
tion til sognenes bønder. Men fattighuset blev for lille, så man 
måtte sende nogle af de fattige ud som ”kostgængere” – de 
spiste og sov udenfor fattighuset hos folk, der havde plads til 
dem. Værten kunne få et tilskud til maden og måtte ellers hæve 
udgiften til mad fra den fattiges arbejde - hvis han / hun ikke var 
for syg. I folketællingen fra 1870 kan man f.eks. se, at Fiskesti-
ne i Breth havde en sådan kostgænger boende. 
1814: Den første skolelov der indførte tvungen skolegang for 

børn mellem 7 og 14 år. Fattigkommissionen blev også til 
skolekommission, der fremover også havde tilsyn med sko-
lernes undervisning og tilstand. 
Formålet med skoleloven var at hæve vidensniveauet blandt 

almuen. Pøbelvældet efter den franske revolution endte med at 
Napoleon kom til magten, udnævnte sig selv til kejser og hær-
gede Europa med sine hære. Men reformerne blev ikke kun 
drevet af frygt. Der var talrige love og forordninger, der skulle 
bedre vilkårene for bondestanden og menneskene under dem. 
Skoleloven skulle løfte hele samfundet; men mange bønder og 
fattige var slet ikke parate til det løft. Derfor blev den gjort tvun-
gen, og mødte børnene ikke i op skolen, blev forældrene straf-
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fet med bøde – ”skolemulkten”. Der blev udnævnt skolefog-
eder, der ofte var den samme som sognefogeden. De skulle 
inddrive skolemulkten.  

Funktionen som skolekommission betød en væsentlig udvi-
delse af fattigkommissionens arbejde. På møderne skulle man 
nu også tjekke forsømmelseslister fra skolerne og diskutere 
skolernes tilstand. Man skulle ansætte lærere, og man skulle 
rundt og overvære undervisningen for at følge med i, om ni-
veauet var passende. Der var også en omfattende økonomi 
forbundet med området. Det var ”fornuftigt”, at det var sognets 
rigeste og mest magtfulde mænd, der havde sæde i fattigkom-
missionen og skolekommissionen. De skulle selv betale eller 
inddrive pengene fra de andre bønder.  
Efter Napoleonskrigene, hvor Danmark var på den tabende side 
– Københavns bombardement og englændernes overtagelse af 
den danske flåde – var økonomien så elendig, at den danske 
stat i realiteten gik fallit.  

Omkring 1825 kunne man spore en generel fremgang for 
staten; men samtidig var almuens nød stor og alt for synlig. 
Man greb til forbud mod tiggeri. Det blev strafbart og straffedes 
med fængsel eller forbedringshus. Man ville simpelthen have de 
fattige tilbage til de sogne, der havde pligt til at løse problemer-
ne for deres egne fattige. På trods af alle problemerne fortsatte 
reformerne, der dels øgede folks muligheder og dels ligestillede 
folk i kontrollerede forløb. F.eks. indførte man både nye skatte-
systemer og den almindelige værnepligt.  
1841: Der blev lovgivet om oprettelse af et sogneforstander-

skab i hvert sogn, og der blev oprettet amtsråd. Forstander-
skabet blev valgt af gårdfæstere og gårdejere; men havde 
stadig præsten og godsejeren som fødte medlemmer.  
Sogneforstanderskabet havde fattigvæsen og skolevæsen 

som de vigtigste opgaver; men et vejvæsen begyndte at trænge 
sig på. Vejenes vedligeholdelse var fra gammel tid en del af 
fæsteaftalen mellem bonde og godsejer. Nu, hvor flere og flere 
bønder købte deres ejendomme fri af fæstet, blev vejene et 
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problem. De var jo offentlige. Samtidig med loven om sognefor-
standerskab blev der vedtaget en lov, der begrænsede bønder-
nes pligt til at deltage i vejarbejde og pligtkørsel for det offentli-
ge. Hvem skulle så ordne vejene? 

Det blev sognefogeden, der fik tilsynet med vejene, og skul-
le sørge for at skabe forlig og aftaler om en vejs istandsættelse; 
men det stillede store krav til personen i embedet, ydermere 
fordi han kunne indkassere en del af vejudgiften til sig selv. 
Sognefogeden fik kun løn i forhold til de opgaver, som han lø-
ste.  
1849 kom grundloven; men set fra sognene var betydningen ik-

ke så stor. Sogneforstanderskabet fortsatte som hidtil. Æn-
dringen var størst på landsplan med ændret magtfordeling 
mellem den tidligere enevældige konge og landstinget og 
folketinget. Størstedelen af den danske befolkning havde 
stadig ikke stemmeret. Det gjaldt de 7 f’er: 

 Fruentimmere - kvinder 

 Fattige – folk under fattigvæsenets forsørgelse 

 Fjolser - intelligenshandicappede 

 Folkehold - tjenestefolk 

 Forbrydere – tyve, svindlere osv. 

 Fallenter – folk, der var gået fallit med en virksomhed eller 
ejendom. 

 Fremmede – Tilflyttere indenfor det sidste år og udlændin-
ge 

1855 fik også husmænd og landarbejdere valgret til sognefor-
standerskabet. Demokratiet krøb længere og længere ud i 
sognene. 

1867 kom den store ændring, der påbød oprettelse af et folke-
valgt sogneråd. Dvs. at godsejeren og præsten ikke længe-
re sad på det lokale styre. ”Folkevalgt” betød stadig noget 
andet end i dag, idet valgretten var ”privilegeret” – de rigeste 
havde flere stemmer, og størstedelen af de 7 f’er havde sta-
dig ikke noget at skulle have sagt. 
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I Barrit og Vrigsted sogne var ændringen større end i mange 
andre sogne, idet præsten, pastor Bøttger, var gift med forvalter 
Smiths datter fra Barritskov, og forvalteren var godsejerens re-
præsentant i sogneforstanderskabet. De sad tungt på forstan-
derskabets beslutninger. Så da det første valgte sogneråd tråd-
te sammen, må det have været med en følelse af, ”Nu bestem-
mer vi endelig selv over vore egne forhold”. 

Der var imidlertid et slip på næsten 2 år fra sidste sognefor-
standerskabsmøde til første sognerådsmøde, hvor der blev ført 
protokol. Den ældste bevarede protokol begynder med et møde 
i januar 1869. 
 

Sognerådets forhold og beslutninger 
1869: Det første sogneråd i Barrit-Vrigsted kommune bestod af: 

Andreas Mathias Jensen, møller, Barritskov (formand) 
Terkel Madsen, gårdejer, Vrigsted Mark (næstformand) 
Niels Jensen, gårdejer, Barritskovby  
P. Jørgensen Røikjær /Jørgen Røikjær, gårdejer Breth 
Niels Rasmussen, gårdfæster, Barrithule 
Søren Jacobsen, gårdejer, Over Barrit 
Jens Kjær, gårdejer, Staksrode 
Christian Paulsen, gårdejer, Breth 
P. Nielsen Larsen, gårdejer, Vrigsted 

En del af sognerådet havde erfaring fra sogneforstanderskabet. 
Der er ingen tvivl om, at formanden havde haft sæde i forstan-
derskabet. Også Terkel Madsen var tidligere medlem af for-
standerskabet. Han var i det hele taget umådelig aktiv og re-
spekteret. Han var med til at starte Vrigsted Højskole, fik opført 
Vrigsted Vester Mølle og kom senere i Amtsrådet. Christian 
Paulsen var, som sognefoged i Breth, sandsynligvis også med i 
sogneforstanderskabet. Så sognerådet startede ikke på bar 
bund. 
 
Det første referat i sognerådets forhandlingsprotokol giver ikke 
indtryk af at være referatet fra det første møde. Der var ingen 
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konstituering, og på mødet afgjorde man ting, der tydeligt var 
sat i gang på et tidligere møde. Mødet blev afholdt på Over Bar-
rit Skole og drejede sig om to licitationer: 

1. Levering af fourage / livsfornødenheder til lærerne og 
brændsel til skolerne i året 1869. 

2. Levering af korn til fattige i januar-kvartal 1869. 
Tilbuddene blev fremlagt og vurderedes, og der blev truffet be-
slutninger. Mødet afspejler både, at sognerådets vigtigste op-
gaver stadig var fattigvæsen og skolevæsen, og at flere af sog-
nerådsmedlemmerne havde erfaringer fra lignende møder i det 
sogneforstanderskab, som sognerådet afløste. De havde styr 
på tingene. 
 
Det andet referat fortæller om et mere afvekslende, men også 
mere normalt sognerådsmøde: 
Feb. 1869: Sognerådet (Sr) samledes i Barritskov Vandmølle – 
formandens hjem og arbejdsplads. 
A: EFTERRETNINGER: 
1. Mødets bekendtgørelse med sognefogedernes attest blev 

godkendt. 
2. Amtet godkendte valget af P. Terkelsen og Ole Olesen som 

jordboniteringsmænd for årene 1869-71. 
3. Beskikkelse af gårdejer Peder Nielsen, Over Vrigsted, som 

brandfoged for Over Vrigsted By og Mark blev godkendt af 
amtet. 

4. Sr. bedes meddele en borger, der har søgt amtsfattigkassen 
om hjælp, at dette var afslået. 

5. Referat fra Vejle Amts Skolerådsmøde 30/11 1868. 
6. Kongelig afgørelse om et bødefrafald, selvom distrikts??? ik-

ke var mødt til den fastsatte tid i Fredericia. 
B. FORESPØRGELSER: 
7. & 8. Forespørgsel om sognerådets holdning til offentlige bal- 
ler i kommunen. Sr. besluttede ikke at have nogen principiel 
holdning til sådant. 
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FATTIGVÆSENSSAGER: 
9. & 10. To fattige tilkendtes midlertidig fattighjælp på 1 hen-

holdsvis 2 Rigsdaler – som blev udbetalt straks. 
SKOLEVÆSENSSAGER: 
11. Skolemulkt-listerne (liste over ulovlige forsømmelser, hvor 

forældre har holdt børn hjemme uden lovlig grund) blev 
fremlagt. Sognerådet besluttede hvem, der i den forbindelse 
skulle mulkteres / have et bødeforlæg. 

12. Sognerådet besluttede at syne samtlige skoler i kommunen 
og Terkel Madsen, Vrigsted og Christen Paulsen, Breth blev 
udpeget til, sammen med en håndværker, at foretage syne-
ne og komme et overslag over de nødvendige reparationer. 

13. Sognerådet udpegede medlemmer til at stå for modtagelse 
af fourage / livsfornødenheder til skolerne fra licitationen på 
foregående møde. Vrigsted Skole: P. Nielsen Larsen, Breth 
Skole: Jørgen Røikjær, Over Barrit Skole: Søren Jacobsen, 
Barritskovby Skole: Niels Jensen 

ANDRE SAGER: 
14. Sognerådet skal inddrive en ekstraskat. Man vedtog tid og 

sted, hvor de skattepligtige kunne komme og aflevere pen-
gene. 

Mødet hævedes og beslutningerne blev bekræftet med med-
lemmernes underskrift. 

Efter mødet indføjede sognerådsformanden en kopi af en 
skrivelse til sognerådet i Stouby, hvor han gjorde opmærksom 
på, at et barn, født i Barrit-Vrigsted Kommune, skal indskrives 
som hørende til Stouby-Hornum Kommune, idet barnet blev 
undfanget under moderens tjeneste på Gravensgård (10 mdr. 
før fødslen) i nævnte kommune, dette ifølge loven af 1844. 

Og sådan fortsatte møderne de næste 100 år med et må-
nedligt møde. Der kom ret hurtigt vejvæsenssager med i ræk-
ken af punkter; men opbygningen af dagsordenen var nogen-
lunde den samme: Godkendelse af dagsorden, ”efterretninger” 
fra stat, amt og andre sogneråd, ”forelæggelser”/forespørgelser, 
der også kan være ansøgninger om næringsbeviser, tilladelser 
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og meget andet, de tre hovedområder: ”fattigvæsen”, ”skolevæ-
sen” og ”vejvæsen” og ”andre sager”, hvor alt kan forekomme 
f.eks. planlægning af valg, pludseligt opståede behov for fattig-
hjælp, spørgsmål om sognerådet skal yde garanti for et lånebe-
løb – eller søge Barritskov Gods om garanti for sognets lån! 

Vi vil illustrere sognerådets arbejde med eksempler på 
sagsforløb fra de 3 hovedområder: Fattigvæsen, skolevæsen 
og vejvæsen. 
 

Fattigvæsenet i Barrit-Vrigsted Kommune: 
Fra 1803 fik de fattige udleveret livsfornødenheder og efter 

ansøgning evt. et mindre økonomisk tilskud fordelt af sognefor-
standerskabet og via ”fattigfogeden”. Den fattige kunne også 
være ”kostgænger” – at man mødte op hos en gårdmand eller 
husmand og spiste med. I folketællingerne hørte kostgængeren 
til husstanden ”under fattigvæsenets forsørgelse”. Kostgænger-
ne blev tilsyneladende udbudt i licitation til kosthaverne, og 
denne fik tilskud, der faldt i forhold til kostgængerens arbejds-
evne / hvor meget arbejde kostgængeren kunne pålægges. 
Betleri/ tiggeri var tilladt i hjemsognet, så en af fattigfogedens 
opgaver var at indfange og ”eksportere” fattige, der havde sne-
get sig ind over sognegrænsen og drev tiggeri. Ligeledes ”til-
hørte” børn, født udenfor ægteskab, det sogn, som moderen 
boede i 10 måneder før fødslen. Dvs. at fik moderen behov for 
hjælp til at forsørge sit barn, skulle det ske på ”undfangelses-
sognets” regning. 

Der var mange fattige op gennem 1800-tallet. Krige og mis-
vækst gjorde livet svært, samtidig med en fordobling af indbyg-
gertallet i landet. Bondefrigørelsen og indførelsen af mere de-
mokratiske styreformer nåede ikke ned til samfundets laveste. 

I 1870 opdagede det nye sogneråd, at fattighusets tag var 
utæt. Fattighuset lå på det nordvestlige hjørne af Skulsballevej 
og Kirkebro – nord for kirken. Fattighuset skulle omtækkes med 
rughalm, så der blev afholdt licitation over arbejdet og over le-
vering af halm; men inden arbejdet gik i gang, blev man klar 
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over, at selve huset var både for dårligt og for lille, så man ved-
tog at bygge en fattiggård, hvor man havde plads til at samle de 
fattige, og hvor man kunne sætte dem til at udføre arbejdsop-
gaver, som de nu var i stand til. De fattige var ofte syge eller 
handicappede mennesker, der ikke kunne klare sig selv; men 
lidt arbejde kunne man nok presse ud af dem – om ikke andet 
kunne de hjælpe med den daglige madlavning og rengøring i 
fattiggården.  

Januar 1871 stod den nye institution færdig. Det var nød-
vendigt at låne penge til byggeriet og at bede Barritskov Gods 
om at garantere låntagningen. 
Forsørgelses- og Arbejdsanstalten i Barrit og Vrigsted 
sogne fremstod som et gedigent byggeri. Der var ansat en be- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

styrer, der var lavet vedtægter for bestyrerens arbejde (Han 
måtte bl.a. ikke forlade anstalten i længere tid uden sognerå-
dets tilladelse!) Sognerådets tilsyn og rammerne for fattiglem-
mernes vilkår på anstalten var fastlagt - og der var lavet husor-
den. Husordenen havde 20 punkter, der måtte tage højde for, at 
nogle af de fattige var herregårdsbisser og jernbanebørster, der 
brugte fattiggården som vinterkvarter og bare ville have ”deres” 
mad. Det kunne gå hårdt for sig, og bestyrerens muligheder for 
at udøve sanktioner var faktisk begrænsede. Men han kunne – 

 
Forsørgelses- og Arbejdsanstalten i Barrit og Vrigsted sogne. 
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og skulle – kontakte sognerådet, der så traf beslutninger eller 
anmeldte ulovligheder til herredsfogeden. F.eks. en sogneråds-
beslutning fra 1915: 
Da Hans Jensen har overtrådt ordensreglementet på fattiggår-

den gentagne gange, idømmes han 20 dages tvangsar-
bejde. 

Fra husordenen kan nævnes: 
1)  Lemmerne skal bruge latrinerne og urinkrogene. 
5)  Der straffes med nægtelse af udgangstegn fra 1 til 4 uger 

samt fratagelse af eftermaden. 
7)  Bestyreren – så vel som hans kone – skal adlydes. 
8)  Den som går ud af anstalten uden tegn eller tilladelse, straf-

fes, ligesom også når den ikke kommer hjem i ordentlig 
(ædru) tilstand, eller til den bestemte tid. 

14) Fruentimmerne har at blive på deres afdeling og mandfol-
kene på deres (Ægtepar blev adskilt på fattiggården). Den 
ene har ikke noget at gøre på den andens afdeling. Opda-
ges nogen art af liderlighed, vil straf påfølge. 

16) Det er børnenes pligt, at være stille på stuerne og på gan-
gen, og udvise høflighed og tjenstvillighed mod de ældre.  
Udgangstegnene var 

blikskilte, hvor omfanget 
af tilladelsen til udgang 
var hamret ind i blikkets 
overflade.  

Fattiggårdens ind-
retning kan man få et 
indtryk af på nedenstå-
ende billede og beskri-
velse: 
I nord-bygningen (til højre i billedet og ud mod Barrit Lang-
gade var der 3 døre.  

Den vestligste førte ind til vaskehus med gruekedel, hvor 
både tøjvask og personlig vask foregik – det sidste en gang om 
ugen. Ved siden af gruekedlen var der en stor ovn, som man 

 
Udgangskort B.F (Barrit Fattiggård) 1 Dag 
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varmede op ved at tænde bål inde i ovnen. Når den var varm 
nok, blev bålresterne raget ud og brødet sat ind. I rummet var 
også et aflukke, der blev brugt som arrest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den midterste dør førte ind til fattiggårdens ligrum. Det ske-

te jo at fattiglemmer døde. 
Den østligste dør førte ind til fattiggårdens stald, hvor et par 

køer og nogle grise holdt til. Fattiggården havde omkring 5 
tdr.land på den anden side af Barrit Langgade og lidt jord om-
kring husene, der blev dyrket som nyttehave. 
I hovedhuset var der i stueetagens syd-ende en stor sal, hvor 
der blev holdt møder og arrangementer - bl.a. sognerådets mø-
der, men også foredrag og lignende forsamlingshusaktiviteter 
for byen. Indgangen til salen var i den lave sydlige bygning, der 
lå med forbindelse til hovedhuset. I den bygning var der knage-
rækker hele vejen rundt til overtøj, når der var arrangement i sa-
len. Der var også et lokum til gæster og fattiggårdsbestyrerens 
familie. Afholdsforeningen kunne ikke så godt holde møde på 
kroen, så de mødtes i fattiggårdens sal, der hurtigt blev alt for 
lille. I begyndelsen af 1900-tallet byggede de Afholdshjemmet, 
og behovet for fattiggårdens sal som mødested forsvandt. Sa-
len blev inddraget til fattiggårdens brug og indrettet til værelser. 

Fatttiggårdsbestyreren boede med sin familie i den nordre 
ende af stueetagen i hovedhuset. Der var også et stort køkken, 
hvor familien og fattiglemmerne lavede mad og spiste. 

 
Barrit-Vrigsted tidl. fattiggård set fra sydøst, ca. 1953. 
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Fattiglemmerne boede på 1. sal: kvinderne i nord-enden og 
mændene i syd-enden. Sengene stod, fastgjorte til gulvet og 
sengegærde mod fodende, rundt langs ydervæggene i to store 
rum, så der var forholdsvis god gulvplads i midten. I midten af 
huset var der en trappe op til soverummene. Omkring trappen 
var der 2 små rum: et sygerum og et linnedrum/pulterrum, der 
adskilte mands- og kvindeafdelingen. 

Der var også børn, der boede på fattiggården – nogle år så 
mange, at man var nødt til at dele dem mellem Barritskovby og 
Over Barrit Skole, fordi der ikke var plads til dem alle i Over 
Barrit Skole, som fattiggården hørte under. 
I det sydlige hus var der latriner, og mellem udhuset og huset 
med entré til fattiggårdens sal var der en smal passage, der før-
te om til et pissoir - en ”urinkrog”. Der var også hestestald i syd-
huset, da der var en hest og vogn på fattiggården bl.a. til af-
hentning af råvarer til madlavning m.m. Fattiggårdens behov for 
brænde, mad osv. blev udbudt i licitation og det bedste tilbud fik 
kontrakten, hvilket blev besluttet på sognerådets møder. 

Alle faciliteter til en gruppe menneskers behov for plads og 
en rimelig hverdag, så ud til at være til stede. Men hvis man fo-
restiller sig 30-40 personer, hvor nogle var ægtepar med børn 
og andre var plejekrævende gamle eller handicappede menne-
sker - plus en bestyrerfamilie med børn, alle stuvet sammen in-
denfor fattiggårdens rammer en bidende kold vinterdag. Så har 
det været ganske forfærdeligt. 

Folketællingerne fortæller om antallet af fattige: 
1870: 15 fattiglemmer i fattighuset på Skulsballevej og et antal 

kostgængere rundt i de to sogne. 
1880: 33 fattiglemmer i fattiggården på nuværende Barrit 

Langgade 84 og enkelte kostgængere rundt i de to sogne. 
1890: 25 fattiglemmer i fattiggården. 

I 1891 vedtog man alderdomsunderstøttelsesloven, og det 
blev forbudt at ”udleje” de fattige som arbejdskraft. Det med-
førte store forbedringer for de ”rigtige og uforskyldte” fattige. 
Hvilket også sås på antallet. 
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1901: 7 fattiglemmer i fattiggården. 
1906: 7 fattiglemmer i fattiggården. 
1911: 5 fattiglemmer i fattiggården. 

De tilbageværende fattige var i stigende grad plejekræven-
de. I folketællingerne kan man se, at der blev ansat en tje-
nestepige eller en tjenestekarl til at hjælpe bestyrerparret 
med husholdning og dyrkning af fattiggårdens jord. 

1916: 6 fattiglemmer i fattiggården. 
Det ser ud som om, det at tage sig af sognets fattige blev 
”privatiseret” omkring 1916, for fattiggårdsbestyrerens titel 
ændredes i folketællingerne til ”forpagter” og efterfølgende 
var der også logerende i fattiggården, som ikke blev beteg-
net som ”fattiglemmer” eller ”under fattigvæsenets forsør-
gelse”. Kommunen ejede fortsat fattiggården, og sognerådet 
anviste fortsat fattige til anstalten. 

1921: 5 fattiglemmer, 1 pensioneret postbud og en, der levede 
af alderdomsunderstøttelse, boede i fattiggården sammen 
med forpagterens familie. 

1925: 3 fattiglemmer, 2 på aldersrente, 1 på pension boede i 
fattiggården med forpagterfamilien og en husassistent. 

Det sidste fattiglem var ”Peder Gedved”, der i nutidens sprog 
var bevægelseshandicappet – han sad i en slags rullestol. Fat-
tiggården i Barrit blev nedlagt i begyndelsen af 1930-erne. Sog-
nerådet vedtog en klausul om, at de sidste lemmer ikke skulle 
have nødigt at flytte. De  
blev en slags pensionærer 
i Fattiggården, hvor forpag-
teren / bestyreren fortsatte 
som leder af ”pensionatet”, 
lønnet af kommunen. Han 
fik også jobbet som skatte-
opkræver, hvilket betød, at 
han 4 gange om året skulle 
rundt til skatteyderne og 
inddrive skatten – på cykel. Den tidligere skatteopkræver gik! 

 
”Paraply-Laura” og ”Katrine-Kapitalist” var 
logerende på fattiggården omkring 1950. 
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Steinckes socialreform i begyndelsen af 1930-erne nedlag-
de fattigvæsenet og ændrede hele indholdet i de ældres og de 
svages vilkår. I 1939 købte bestyreren ejendommen og levede 
af parcellen og at have logerende boende. 
 

Bestyrere ved Barrit-Vrigsted Fattiggård fra folketællingerne: 
FT1880: Fattiggårdsbestyrer Jens Chr. Jensen, født ca. 1846 i 

Tørring Sogn, og hustru Mette Cathrine Jensen, født ca. 
1848 i Rårup Sogn. 

FT 1890: Fattiggårdsbestyrer Anders Nielsen Damgaard, født 
ca. 1860 i Vrigsted Sogn, og hustru Juliane Kjersti Niel-
sen, født ca. 1863 i Pederstrup nord for Viborg. 

FT 1901-1921: Fattiggårdsbestyrer Jens Peder Hansen, født 
1847 i Såby Sogn vest for Roskilde, og hustru Eleonora 
Kjerstine Jensine Pedersen; født 1873 i Barrit.  

FT 1921: Jens Peder Hansens hustru, Eleonora, var tilsynela-
dende død. Hans stillingsbetegnelse var blevet ændret til 
”forpagter”. 

Det sidste forpagterpar på Barrit-Vrigsted Fattiggård: 
Kristian M. Mikkelsen (1902-1985) var den sidste forpagter i 
Barrit Fattiggård. Han tiltrådte forpagtningen mellem 1921 og 
1925 – sandsynligvis i forbindelse med vielsen i 1924. Han blev 

viet til Kirstine 
Camilla Hansen 
(1897-1991), der 
var datter af fat-
tiggårdens tidli-
gere bestyrer / 
forpagter - han 
fik sig en kone, 
der vidste, hvad 
det drejede sig 
om, da han 
overtog jobbet. 

 

 
Kristian M. Mikkelsen 

 
Kirstine C. Hansen 
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Vejvæsenet i Barrit-Vrigsted Kommune 
Som nævnt i sognerådets forhistorie var vejvæsenet ikke en del 
af ”det offentliges arbejdsområde” fra starten. Det var en sag 
mellem herremand og fæstere, hvor sognefogeden fra 1791 fik 
tilsynet med vejene og igangsætter af deres vedligeholdelse. 
Efterhånden som fæsterne købte deres ejendomme blev vejene 
private eller offentlige. Men hvem skulle beslutte, udføre og be-
tale vedligeholdelse af de offentlige veje? Alene det at beslutte, 
om en vej var offentlig eller privat, var et tilbagevendende pro-
blem for sognerådet. F.eks. 
1898: Andragende fra skovridder Friis, Korsbækhoved, om op-

tagelse af et stykke vej fra Over Barrit-Staksrodevejen, lige 
mod syd, til den private vej forbi Peder Møllers gård. Beslut-
ning: Kunne ikke optages som offentlig vej. 

Ret tidligt i sognerådets historie brød broen over bækken i 
Smedskær sammen. At få den istandsat blev sognerådets an-
svar. Der blev tilkaldt folk, der havde forstand på brobygning, 
der blev indhentet overslag, der blev afholdt licitationer over an-
skaffelse af materialer og selve arbejdet, og arbejdet blev sat i 
gang - og det hele kunne kun gå for langsomt, for vejen var en 
væsentlig lokal forbindelsesvej. Der var ingen hovedentrepre-
nør, så sognerådet stod for hele projektet. Det blev ikke klaret 
på et månedligt møde! Det var en af de større sager i starten; 
men rækken af vejsager var endeløs. Hvad skulle man svare 
møllerenken i Staksrode Mølle – der ligger i Stouby Sogn – når 
hun klagede over, at vejen til Staksrode fra møllen var ufrem-
kommelig? 

Hvem skulle i det hele taget have lov at slide på kommu-
nens veje med de nymodens køretøjer? ”Automobiler” bliver de 
vist kaldt. 
1915: Godsforvalter Chr. Lorentzen andrager for godsejer 

Schou, Palsgård, om tilladelse til kørsel med automobil på 
kommunens veje både dag og nat. Subsidiært om tilladelse 
til kørsel fra Klakring Sogneskole til Barritskov og videre til 
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Korsbækhoved. Beslutning: Tilladelse til kørsel fra Klakring 
Sogneskole til Korsbækhoved, men kun om dagen. 

Omkring 1900 var kommunens vedligeholdelsesansvar så stort, 
at man måtte ansætte vejmænd til at slå rabatterne med le og 
udbedre huller i vejene fra udlagte grusbunker. Leveringen af 
grus var udbudt i licitation og transporten aftalt med leverandø-
ren, eller også var den også udbudt i licitation til en vognmand 
(en mand med en vogn og en hest til at trække den!). Allerede 
før 1900 fandtes der vejmænd; men der var de ofte betalt af 
bønder, der betalte sig fra deres vedligeholdelsesansvar på den 
måde. 

Et tilbagevendende problem var snefald, der kunne gøre ve-
jene ufremkommelige om vinteren. En beretning om 2.-verdens-
krigs vintre (ved Erik Nielsen, Neder Vrigsted): 
I krigens første år var vintrene meget hårde og snerige. Vi børn 
kunne nogle steder gå ovenpå den opkastede sne langs vejene 
og bøje os ned og løfte telefonledningerne fri af sneen. Sneen 
blev kastet væk fra vejen af folk, der var udkommanderet af 
snefogeder…… Der var ingen sneplov dengang, så arbejdet 
med at fjerne sneen foregik med skovl. Nogle steder måtte de 
stå i 3 niveauer og smide sneen op til hinanden – og det frøs 
ned til minus 25

o 
C 

Efter andelsmejeriets opførel-
se, bygning af Horsens-Juels-
minde-jernbanen og indførelse af 
den daglige post-udbringning skul-
le vejene være passable i en grad, 
man ikke tidligere havde kendt. 
Der kom forordninger fra amtet om 
obligatorisk bredde af den frilagte 
vej og maksimalafstande mellem 
vigepladser. Organisering af ryd-
ning, hvor mænd med skovle var  
den helt centrale enhed, var en 
kæmpeopgave for sognerådet. 

 
Snekastere – her ved Oksbøl. 
Arkivet mangler et lokalt bille-
de! 
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Sognerådet i den første halvdel af 2.-verdenskrig bestod af 
erfarne mænd, og i spidsen havde de P. Steffen Nielsen fra Ve-
stergård i Barrit. Han havde ved krigens begyndelse været sog-
nerådets formand i 25 år. Han blev den længst siddende for-
mand i Barrit-Vrigsted sogneråd, og de havde – som de andre 
sogneråd - styr på tingene – også snerydningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrest fra venstre:    
Karl Olsen, gårdejer, Staksrode 
Niels C. Nielsen, købmand, Barrithule 
Steffen Nielsen, gårdejer, Over Barrit, formand  
Karl Hansen, husmand, Gramtange 
Søren Fynboe, gårdejer, Breth 
Bagerst fra venstre: 
Herluf Dam, arbejdsmand, Breth 
Aage Østergaard Nielsen, gårdejer, Nørlykke, Barrit St. 
Valdemar Jensen, gårdejer, Vrigsted 
Jens Stærk, gårdejer, Breth 
Rasmus Peder Østergaard-Hansen, gårdejer, Skulsballe 
Otto Andersen, tømrer, Smedskær 

 
Barrit-Vrigsted sogneråd, ca. 1940. 
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Vinteren blev forberedt med 
opsætning af ”snehegn” på mar-
kerne. De skulle få snedriverne til 
at lægge sig på marken og ikke på 
vejen. Der blev også opsat ”sne-
viske”, stænger med en halm-
dusk, der viste, hvor man, uden 
fare for at køre i grøften, kunne 
køre ind på en mark, hvis vejen 
var dækket af dyb sne. Sognerå-
det havde også udnævnt ”snefo-
geder”, der i et område havde an-
svaret for snerydningen og ret til 
at udkommandere folk til arbejdet. 
Snefogederne blev udnævnt for 3 
år af gangen blandt områdets 
gårdejere. 
 

Snefogeder og kredse 1942: 
Indstilling af snefogeder for tiden 1/12 1942 – 30/11 1945: 

1. kreds: Over Barrit: Aksel Nielsen 
2. kreds: Barrithule: Kresten Andersen 
3. kreds: Barrithule Mark: Enevold Kjerkegaard 
4. kreds: Barritskovby: Aage Schmidt 
5. kreds: Barritskovby Mark: Isak Nielsen 
6. kreds: Barritskov: Forvalter Stenberg 
7. kreds: Breth By: Frode Mikkelsen 
8. kreds: Breth Mark: Sigfred Pallesen 
9. kreds: Staksrode: Haakon Rasmussen 
10. kreds: Over Vrigsted: Emil Rasmussen 
11. kreds: Neder Vrigsted: Søren Pedersen 
12. kreds: Over Barrit Mark: Jens Bundgaard Jensen 
13. kreds: Vrigsted Vestermark: Rasmus Hansen 
14. kreds: Skulsballe & Smedskær: Otto Andersen 
15. kreds: Løgballe: Frederik Hansen 

 
Sneviske opstillet ved Det Lille 
Træ på Lundevej mellem Neder 
Vrigsted og Løgballe. Det Lille 
Træ startede som en snevisk! 
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Først og fremmest var rydning af sne pligtarbejde. Enhver 
borger, der ejede jord, havde pligt til at stille med skovl i et antal 
arbejdsdage i forhold til ejendomsskylden. Meget tidligt kunne 
man betale sig fra pligten, hvilket kunne være dyrt (1915: 2 kr. 
pr. dag – mod en almindelig månedsløn på 25 kr.). Udeblev 
man helt fra arbejdet blev man pålagt en bøde, der var større. 
Man kan let forestille sig det enorme regnearbejde man skulle 
igennem for at fordele pligterne ligeligt. 

I 1942 havde man stadig pligt til at kaste sne; men man fik 
en godtgørelse på 2 kr. pr. time. Arbejdstiden var fra solopgang 
til solnedgang. Hvis man udeblev, kostede det 4 kr. pr. time til 
en stedfortræder og dertil en bøde til dækning af kommunens 
ulejlighed. Stillede man med en ”arbejds-udygtig” person, el-
ler forlod man arbejdet i urette tid uden rimelig grund, blev det 
vurderet som ”grov forsømmelse”, og det affødte også en bøde! 

Der blev lavet lister over hvor mange arbejdsdage den en-
kelte ejendoms ejer skulle levere, og dagene blev fordelt på 4 
”omgange”, så der for hvert snefald var ca. 10 mænd, der 
kunne tilkaldes til snerydningen. Det betød ikke at kvindelige 
ejere gik fri! F.eks. skulle Nanna Pedersen, der var pensioneret 
lærerinde fra Vrigsted Skole, boende i Neder Vrigsted, stille 
med en snekaster ½ dag, hver 4. omgang. Marie Pedersen, der 
ejede Nørtoft i Neder Vrigsted, skulle stille med 2 mænd de 2 
første snedage og 1 mand de 2 næste. Så begyndte ”omgan-
gen” forfra. 

Når vinteren var forbi skulle regnskabet gøres op, og lønnen 
til de ca. 600 mulige snekastere udbetales.  
 

Skolevæsenet i Barrit-Vrigsted Kommune 
Sogneforstanderskabet efterlod et grundliggende velfunge-

rende skolevæsen til sognerådet, da det tiltrådte i slutningen af 
1860-erne. Der var nedsat en skolekommission, der stod for 
administration og kontrol af skolelærernes arbejde med børne-
ne. Der var udnævnt skolefogeder, der var den samme som 
sognefogeden, som inddrev bøder for ulovlig forsømmelse, og 
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skolekommissionen kom rundt i skolerne for at høre eleverne 
ved ”eksamener” i den grundlæggende viden i de vigtigste fag. 
Provsten og biskoppen kom også på visitats i skolerne, for at 
tjekke undervisningens niveau, og deres rapporter kan være 
spændende læsning. I 1856 rapporterede biskop Brammer til 
sogneforstanderskabet, at undervisningen i Staksrode Skole 
var for dårlig på grund af den store udskiftning af lærere, der 
igen formentlig hang sammen med for lav løn (Lærerne var ikke 
ens lønnede dengang. Over Barrit Skoles lærer var faktisk den 
bedst lønnede i Bjerre Herred midt i 1850-erne). Ydermere 
nævnte provsten året efter at 5 fædre var mødt op til visitatsen 
og havde klaget over lærerens mishandling af deres børn. De 
ville tage deres børn ud af skolen, hvis ikke der kom styr på læ-
reren. Der skulle formentlig nogen klø til for at give anledning til 
den udmelding! 

Skoleområdet var ikke bare velreguleret. Der var næsten 
nye skolebygninger i alle skoledistrikterne: 

Over Barrit Skole:  
1856: Skolen blev nybygget. 
1932: Nedrevet og nybygget. 
1956: Nedlagt og eleverne 

overført til Barrit Central-
skole, der blev opført på 
nabogrunden. 

 
 
Breth Skole: 
1857: Skolen blev nybygget og 

placeret på marken øst for 
Breth. Det blev hensigtsmæs-
sigt, da Barrit St. opstod ved 
Horsens-Juelsminde-banen 
ca. 30 år senere – skolen lå 
midt mellem de to landsbyer.  

1956: Nedlagt og eleverne overført til Barrit Centralskole. 

 
Over Barrit Skole, ca. 1917 

 
Breth Skole, ca. 1917. 
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Barritskovby Skole: 
1886: Nybygget. Barritskovby 

Skole var den eneste skole 
med ældre bygninger i slut-
ningen af 1860-erne, og ny-
bygningen af skolen var 
sognerådenes andet store 
byggeprojekt efter fattiggår-
den. 

1920: 1.-lærerboligen blev ned- 
revet og en ny opført. Samtidigt blev skolebygningen renove-
ret.  

1956: Barritskovby Skole blev nedlagt og eleverne overført til 
den nyopførte Barrit Centralskole. 

Staksrode Skole 
1869: Staksrode skole stod nyop-

ført ved sognerådets start i 
1869.  

1914: En ny skole, opført på na-
bogrunden, afløste den gamle 
skole. 45 år var en usædvanlig 
kort levetid for et offentligt byg-
geri fra den tid.  

1956: Staksrode Skole blev også nedlagt, da Barrit Centralsko-
le var færdigbygget, og eleverne blev overført til den. 

Vrigsted Skole: 
1856: Skolen blev nybygget. 
1901: Ny skolebygning blev op-

ført og den gamle skole blev til 
1.-lærer-bolig.  

1956: Ved lukningen af de andre 
skoler i Barrit-Vrigsted Kom-
mune overlevede Vrigsted  

Skole – indtil den store kommunesammenlægning i 1970. 
Sognerådet fortsatte efter sin overtagelse af styret i 1869 med 

 
Barritskovby Skole, ca. 1917. 

 
Staksrode Gl. Skole, ca. 1917. 

 
Vrigsted Gl. Skole, ca. 1917. 
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med at udnævne en skolekommission, som havde repræsen-
tanter fra sognerådet, almindelige borgere og selvfølgelig præ-
sten som medlem. Al økonomi lå dog stadig hos sognerådet fra 
nybygning af en skole, til behandling af forsømmelseslisterne 
og til et nedslag i huslejen for en enlig lærerinde (A.K. Hebbel-
strup havde i 1923 været ansat ved Barritskovby Skole i 20 år, 
og var i modsætning til sine andre kvindelige kolleger fuldt ud-
dannet lærer og ikke ”kun” forskolelærerinde): 
1923: Frk. Hebbelstrup ansøger om nedsættelse af huslejen, da 

der ikke er vand i lejligheden. Beslutning: Kan ikke efter-
kommes. 

Men ellers fyldte skolen ikke meget på sognerådets dagsorden. 
Reglerne for tilsyn kom udefra, og der var udnævnt en kommis-
sion, der i udstrakt grad ”kørte” området.  

Økonomi og store ændringer skulle behandles i sognerådet. 
Det kom i særlig grad til udtryk, da udvikling i befolkningstal og 
nye krav til undervisningen efter 2.-verdenskrig tydeliggjorde, at 
der var nye tider. Overalt i landet blev der bygget centralskoler 
og skoler blev nedlagt. Det skete også i Barrit-Vrigsted Kom-
mune, hvor man 1956 nedlagde alle skolerne i Barrit Sogn og 
samlede eleverne i Barrit Centralskole: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barrit Skole, ca. 1983 (Barrit Centralskole 1956-1970) 
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Barrit Centralskole: 
1956: Barrit Centralskole blev nybygget fra grunden og samtidig 

med Barrit Sognegård. Det var, så vidt vides, Barrit-Vrigsted 
Sogneråds største investering gennem tiderne. Den blev alli-
gevel hurtigt for lille.  

1969: Udvidet med en længe mere – umiddelbart før kommu-
nesammenlægningen til Juelsminde Kommune. 

 

Administration i Barrit-Vrigsted Kommune: 
Mængden af sager for sognerådet kan synes fuldstændig 

uoverskuelig; men fra starten var der kommissioner eller særli-
ge ansvarlige for næsten alt i kommunen – grupper eller udvalg, 
hvor sognerådet var repræsenteret; men som i mere eller min-
dre grad var ansvarlige for et område. Så snart der var økonomi 
i et spørgsmål, var det dog sognerådet, der afgjorde sagen – 
ned til en krone i midlertidig fattighjælp. 
På fattigvæsenets område var der f.eks. en fattigkommission, 
der havde det overordnede ansvar, der var en bestyrelse for 
fattiggården, der var fattiggårdsbestyrerens tilsyn og samar-
bejdspartner, og endelig blev der udnævnt fattigforstandere, der 
havde særligt forhold til et delområde af kommunen f.eks. 
1901: Fattigforstandere: 

Dynnes Christoffersen for Over Barrit 
Jakob Nielsen for Barrithule 
Peder Christoffersen for Barritskovby 
A.K. Severinsen for Staksrode 
Jørgen Andersen for Breth 
Anton Sørensen for Vrigsted 
O.N. Vestergaard for Løgballe og Smedskær 

På samme vis havde sognerådet ansvaret for udnævnelse af: 

 Brandfogeder 

 Snefogeder 

 Skatteinddrivere og –ansvarlige 

 Hegnsynsmænd 

 Taksationsmænd til både ejendomme og arvesager 
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 Ligsynsmænd 

 Tællingsansvarlige og tællingskommissærer ved folketæl-
linger, kvægtællinger, optælling af arbejdsløse, vurdering af 
arealanvendelse m.m. til Danmarks Statistik. 

 Forligsmæglere til sager mellem tjenestefolk og deres hus-
bond og til aftægtssager, hvor gamle og nye ejere af en 
ejendom blev uenige om ”ret og rimeligt” i forbindelse med 
overgangen fra ejerpar til pensionister. 

 Deltagere i udvalg, der havde ansvar for tilsynet med for-
ældreløse børn og deres plejehjem. Her var Marie Peder-
sen fra Nørtoft i Neder Vrigsted for øvrigt medlem adskillige 
år før der var tale om at give kvinder stemmeret. 

 Tællingskommissærer til hvert eneste folketingsvalg, lands-
rådsvalg, amtsrådsvalg og sognerådsvalg. 

 Maskinsynsmænd. De kunne faktisk lukke en gårds ad-
gang til deres maskiner, hvis sikkerheden ikke var i orden. 

Næringsbevis-sager var også tilbagevendende. De drejede 
sig om at få lov til at udbyde en tjeneste eller salg fra en forret-
ning: slagtere, købmænd med og uden brændevinssalg mm. 

Tilladelse til salg af benzin var fra 1920-erne også et tilba-
gevendende spørgsmål. Der blev lavet præcise tegninger over 
anlæggene, tegninger der blev meget værdifulde 90 år senere i 
forbindelse med oprensning af forurenede grunde. 
1942: Man ansatte Thorvald S. Pedersen, den første ”kæmner” 

/ regnskabsfører / folkeregisterfører / sekretær m.m. – kort 
sagt: administrator – i Barrit-Vrigsted Kommune. Før den tid 
var det sognerådets medlemmer – hovedsageligt formanden 
– der udførte al administrativt arbejde. 

Ca. 1950: Man opførte kommunekontor og bolig til kæmneren 
på Barrit Langgade 48 (forsiden af årsskriftet). Huset funge-
rede som sådan til ”Den lille kommunesammenlægning” i 
1966. Første kæmner i huset var Thorvald S. Pedersen, der 
på et tidspunkt blev afløst af Henry Sivebæk, der senere 
blev kommunaldirektør i den nye Juelsminde Kommune.  
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Det sidste sogneråd i Barrit-Vrigsted Kommune: 
Barrit-Vrigsted kommune var i 1966 på forkant med udvik-

lingen. Sammen med As-Klakring (Juelsminde) og Stouby 
Kommuner havde man set, at der var en kommunesammen-
lægning på vej. Man foregreb sagen ved selv at slutte sig sam-
men i en ”Solkyst-kommune” langs nordsiden af Vejle Fjord. Så 
1966 afgik Barrit-Vrigsted Kommunes sidste sogneråd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men man undgik ikke ordren ovenfra. Den endelige Juels-
minde Kommune kom 1970 også til at omfatte Glud-Hjarnø, 
Skjold, Rårup, Nebsager-Bjerre kommuner og Stenderup fra 
Stenderup-Urlev Sognekommune.  

Medlemmer fra Barrit-Vrigsted sogneråd i det nye byråd var: 
Murermester Hans E. Glyngø, skovløber Jens S. Jensen, gård-
ejer Enevold Kjerkegaard, gårdejer Peter Stærk og gårdejer 
Evald Tønning – og så blev der valgt en kvinde fra Barrit- områ-
det ind i det nye byråd: Fru Dagny Jensen fra Barrit St.! 

 
Forrest fra venstre:  Sigurd Stenhøj, fabrikant, Barritskovby; Jens S. Jensen, 
skovløber, Staksrode; Evald Tønning, gårdejer, Over Barrit (formand); Henry 
Sivebæk (kæmner); Emil Neve, måleraflæser, Barritskovby; Bagerst fra 
venstre: Rasmus Ravnsborg, gårdejer, Staksrode; J. Næss-Schmidt, postek-
speditør, Barrit St.; Peter Stærk, gårdejer, Breth; Rasmus Krogh, gårdejer, 
Over Barrit; Johannes Brogaard, gårdejer, Over Barrit; Enevold Kjerkegaard, 
gårdejer, Vrigsted; Hans Egede Glyngø, murermester, Løgballe. 
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Sognerådsformændene 
 

Der var mange politisk aktive mænd i Barrit-Vrigsted Kom-
mune. I en lokal vise om lokalsamfundene langs Juelsmindeba-
nen blev Barrit-Vrigsted fremhævet for sine mange politikere. 
På lokalt plan var sognerådsformanden ”toppen af kranseka-
gen”. Men der var faktisk adskillige politikere i amtsråd og folke-
ting fra Barrit og Vrigsted, som aldrig blev formænd for sogne-
rådet. 

I nedenstående omtale af sognerådsformænd har vi medta-
get de sognerådsformænd, der beklædte stillingen i en flerårig 
periode. Adskillige gode mænd indtog dog formandsposten i en 
kortere eller lidt længere periode på grund af formandens syg-
dom el.lign. Enkelte af disse midlertidige formænd gjorde sig, 
som nævnt ovenfor, kraftigt gældende i lokalsamfundet, i amts-
rådet eller endda i folketinget.  

Der kom aldrig en kvinde i sognerådet, heller ikke efter 1908 
hvor kvinderne fik valg- og opstillingsret til rådet. Af den årsag 
har vi valgt at nævne sognerådsformandens kone og begge 
forældre i fortællingen om deres baggrund. Det har krævet me-
get af hjemmet, at manden i gården, møllen eller huset var 
sognerådsformand. Han var rådets sekretær og mødeplanlæg-
ger. Han havde ofte også ansvaret for at gennemføre beslut-
ningerne og sad ofte også på kassen. Han havde den simpelt-
hen med hjem.  

Som nævnt ovenfor blev der først ansat en kæmner i Barrit-
Vrigsted Kommune i 1942. Indtil da var det i meget høj grad 
sognerådsformanden, der gjorde arbejdet. Derfor er de værd at 
nævne: 
1869-1871: Møller Andreas Matthias Jensen, Barritskov 

Mølle 
A.M. Jensen var møller på Barritskov Vandmølle. Han blev 
født 1820 i Barritskov Vandmølle som søn af møller Jens 
Jensen Gjedved og hustru Marie Sørensdatter. Han blev ca. 



~ 34 ~ 
 

1845 viet til Nicoline C. Jensen fra Gedved Mølle. Han døde 
1886 i Nøttrup. 
A.M. Jensen var den første formand for Barrit-Vrigsted sog-
neråd. Han var formentlig også medlem af sogneforstander-
skabet, som sognerådet afløste. 

1871-1874: Gårdejer Jørgen Jensen, Gramtange 
Jørgen Jensen var gårdejer, Gramtangegård i Gramtange. 
Han blev født ca. 1823 som søn af gårdfæster Jens Henrik-
sen og hustru Karen Marie Jørgensdatter, Gramtangegård. 
Han blev viet ca. 1855 til Elise Rasmussen, der var født i 
Barrit Sogn i 1830. Han døde i 1889. 
Jørgen Jensen var medlem af sogneforstanderskabet 1856-
1861 og var med i sognerådet 1871-1876, hvilket vil sige, at 
han startede som formand. Forud for hvervet i sognerådet 
var han medlem af Rigsdagen 1866-1869. 

1874-1877: Gårdejer Laue Hansen, Vrigstedgård 
Laue Hansen var gårdejer, Vrigstedgård 
i Over Vrigsted. Han blev født i 1833 
som søn af gårdejer Hans Lauesen og 
hustru Maren Enevoldsdatter, Vrigsted-
gård. Han blev viet 1864 til Marie Sø-
rensdatter født 1842 på Hostrupgård. 
Hun døde i 1907 og han døde i 1920. 
Laue Hansen var også formand for sog-
nerådet 1886-1890. Derudover var han 
også sognefoged i en periode, og han 
blev udnævnt til kammerråd.  

1877-1879: Gårdejer Jens Rasmussen Enemærke, Barrit 
Jens Enemærke var gårdejer, Enemærkegården i Over Bar-
rit. Han blev født i Enemærkegården 1835 som søn af gård-
ejer Rasmus Jensen og hustru Ane Rasmusdatter. Han blev 
viet til Bodil Marie Andersen, født 1837 og død allerede i 
1880. Han døde i 1903. 

1879-1880: Gårdejer Enevold Hansen, Vrigsted 

 
Laue Hansen 
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Enevold Hansen var gårdejer, Toftegård i Over Vrigsted. 
Han blev født 1843 i Vrigstedgård, Over Vrigsted som søn 
af Hans Lauesen og hustru Maren Enevoldsdatter. Han blev 
viet 1867 til Elisabeth Knudsdatter, født 1839 i Over Vrig-
sted. Hun døde i 1911, og han døde i 1922. 

1880-1886: Møller P. Jensen Møller, Vrigsted Øster Mølle 
Peder Møller var gårdejer og mølleejer, Vrigsted Østermøl-
le. Han var født 1822 i Hylke Sogn syd for Skanderborg som 
søn af husmand Jens Pedersen Møller og hustru Johanne 
Cathrine Rasmusdatter. Han blev viet til Christiane Marie 
Wass, født 1832 i Skanderborg. Han døde i 1907, og hun 
døde i 1915 

1886-1890: Gårdejer Laue Hansen, Vrigstedgård 
Se 1874-1877. 

1890-1892: Gårdejer Ole Jensen, Barritskovby 
Ole Jensen var gårdejer i Barritskovby. Han blev født i 1832 
som søn af gårdfæster Jens Nielsen og hustru Maren Oles-
datter i Barritskovby. Han blev viet til Mette Marie Christen-
sen Benfeldt, født 1839 på Hyrup Mark. Hun døde 1912, og 
han døde 1909 

1892-1895: Forstander Lorens Maltesen, Vrigsted Højskole 
Lorens Maltesen var højskoleforstander 
på Vrigsted Højskole, som han havde 
oprettet i 1866 med hjælp fra bønder på 
egnen, især Terkel Madsen, Alkensmin-
de. Han blev født 1842 i Rårup som søn 
af rebslager Malte Lorentsen og hustru 
Ane Kirstine Thomsen. Han var gift 2 
gange: 1. Gerhardine Marie Jørgensen 
fra Horsens, der døde 1880 2. Marie 
Pedersen fra Sdr. Omme, der døde 
1921. Han døde 1919. 
Lorens Maltesen havde adskillige tillidshverv i Bjerre Hrd. 

1895-1898: Gårdejer Niels Therkelsen, Vrigsted 
Niels Therkelsen var gårdejer, Vrigsted Vestergård vest for  

 
Lorens Maltesen 



~ 36 ~ 
 

Over Vrigsted. Han blev født 1854 som 
søn af gårdfæster Therkel Madsen og 
hustru Karen Nielsdatter, Alkensminde 
på Vrigsted Mark. Han blev viet 1879 til 
Jørgine Kirstine Pedersen, født 1858 og 
død 1935. Han døde 1915. 
Niels Therkelsen var også sogneråds-
formand 1904-1908 

 
 
 

1898-1901: Gårdejer Jørgen Bertelsen, Breth 
Jørgen Bertelsen var gårdejer i Breth. 
Han var søn af gårdfæster i Breth Mark, 
Bertel Jørgensen og hustru Ane Kathri-
ne Jensdatter fra As. Han blev født 21/9 
1861 og blev viet til Karen Marie Ras-
mussen Brund, født 7/2 1873 i Stouby 
Sogn. 

 
 
1901-1904: Gårdejer Søren Østergaard Hansen, Skulsballe 

Søren Østergaard Hansen var gårdejer 
på Skulsballe, Vrigsted. Han blev født 
1869 på Vrigstedgård og blev viet 1897 
til Sofie Magdalene Lauesen, født 1875 
på Skulsballe og død 1851. Han døde 
1935. 
Søren Østergaard Hansen var også 
sognerådsformand 1911-1916 og havde 
sæde i amtsrådet 1916-1935. Han hav-
de derudover talrige andre tillidshverv. 

 

1904-1908: Gårdejer Niels Terkelsen, Vrigsted 
Se 1895-1898 

 

 
Jørgen Berthelsen 

 
Søren Østergaard 

Hansen 

 
Niels Therkelsen 
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1908-1910: Skrædder Jens C. Christensen, Barrit 
Jens Christensen var skræddermester i 
Barrit fra 1881. Han blev født 1858 i En-
deslev Sogn på Sjælland og blev viet 
1880 til Johanne Marie Christensen, født 
1855 i Krogstrup Mark, Torrild Sogn 
nord for Horsens. Han døde 1915, og 
hun døde 1931.  
Jens Christensen blev den første - og 
eneste - socialdemokratiske sogneråds-
formand i Barrit-Vrigsted Kommune. Han 
var medstifter af og første formand for  
den lokale socialdemokratiske forening. Han blev valgt ind i 
amtsrådet 1910-1915 og havde derudover adskillige andre 
tillidshverv. 

1911-1916: Gårdejer Søren Østergaard Hansen, Skulsballe 
Se 1901-1904. 

1916-1943: Gårdejer Peder Steffen Nielsen, Barrit 
Steffen Nielsen var gårdejer, Barrit Ve-
stergård i Over Barrit. Han blev født 
1872 i Gylling Mark og viet 1899 til Ma-
ren Hansen Kjerkegaard, født 1875 i 
Over Vrigsted. Han døde 1950, og hun 
døde 1969. 
Steffen Nielsen blev den længst sidden-
de sognerådsformand i Barrit-Vrigsted 
Kommune. Det blev til 27 år!  
Han var opstillet til folketingsvalget i 1935 og havde derud-
over adskillige andre tillidshverv. 

1943-1946: Gårdejer Oluf Christensen, Breth 
Oluf Christensen var gårdejer, Tvillinggård i Breth. Han blev 
født 1887 i Horsens som søn af slagter Ole Christensen og 
hustru Jørgine Lauritsen. Han blev viet 1911 til Nikoline Pe-
dersen, født 1890 i Ebdrup Sogn nord for Ebeltoft. Hun dø-
de 1959 og han døde 1968. 

 
P. Steffen Nielsen 

 

Jens C. Christen-
sen 
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1946-1958: Gårdejer R. P. Østergaard-Hansen, Skulsballe 
Rasmus Peder Østergaard-Hansen var 
gårdejer, Skulsballe i Vrigsted Sogn. 
Han blev født 1/3 1904 i Skulsballe, som 
søn af gårdejer Søren Østergaard Han-
sen og hustru Sofie Magdalene Laue-
sen. Han blev viet 1932 til Betty Louise 
Terp-Hansen fra Viuf, født 1905. Han 
døde 1973, og hun døde 1998. 
R.P. Østergaard-Hansen var sogneråds- 
formand i flere perioder og var også medlem af amtsrådet i 
flere perioder. Derudover havde han talrige tillidsposter. 

 

1958-1966: Gårdejer Evald Tønning, Barrit 
Evald Tønning var gårdejer, Wollesmin-
de i Over Barrit. Han blev født 1903 i 
Gramrode, og han blev viet 1926 til Ma-
rie Katrine Sørensen fra Breth. Han dø-
de 1990. 
Evald Tønning var medlem af Barrit-
Vrigsted sogneråd i flere perioder. Han 
blev valgt ind i sognerådet allerede i 
1946, og var formand fra 1958 til sogne-
rådet blev nedlagt i 1966.  

 

Sognefogedernes forhold og arbejde (1791-1972) 
Sognefogeden var fra 1791 lokalsamfundets udøvende myn-
dighed; men hans midler til at sikre den offentlige ro og orden 
var hovedsageligt at påtale uordenen og få de implicerede til at 
rette ind efter lovene. Sognefogeden havde beføjelser til at ud-
pege hjælpere til mange af sine opgaver. Hans vigtigste an-
svarsområder var fra starten: 

 At være den lokale politimand, der skulle sikre ro og orden, 
og hans nærmeste foresatte var herredsfogeden i Bjerre. 
Politi-delen af sognefogedens job indbefattede at føre tilsyn 

 
R.P. Østergaard-

Hansen 

 
Evald Tønning 
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med kroer og livet der, at arrestere alvorligere lovovertræ-
dere og føre dem til herredsfogeden, at arrestere fremme-
de omstrejfere og forhindre samfundsskadelige opløb. 

 At være pantefoged, hvis folk ikke betalte, hvad de skulle til 
f.eks. kirke og skole. Der blev også uddelt bøder, hvis folk 
ikke vedligeholdt de veje, som de havde pligt til. Inddrivel-
sen af disse bøder var også sognefogedens opgave. Til 
inddrivelse skulle sognefogeden sikre sig tilstedeværelse af 
2 vidner, som ikke kunne undslå sig. 

Det blev også meget hurtigt sognefogedens opgave at være 
lægdsmand, den person der førte lægdsrullen, hvor alle sog-
nets mandlige beboere var indskrevet med beskrivelse af ophav 
og forsvarsevne. Han skulle ligeledes følge karlene til den årlige 
session, hvor de egnede soldater udtoges og lodtrækningen om 
frihed for aftjening af værnepligten blev foretaget. Var den vær-
nepligtige ikke mødt på grund af f.eks. sygdom, trak sognefo-
geden lod på hans vegne.  
I 1798 udkom en omfattende og detaljeret beskrivelse af sogne-
fogedens opgaver: 

 Til bondebryllupper skulle han f.eks. tilse, at der ikke var 
mere end 32 personer af begge køn til stede, at der ikke 
blev serveret mere end 4 retter mad og hverken vin eller 
kaffe, og at gildet ikke varede mere end 1 dag. 

 Vedrørende påklædning måtte ingen bonde klæde sig i an-
det end hjemmegjort tøj, dog måtte kvinder bære silkehue 
og trøje og skørt af købetøj (kramtøj), og mænd måtte tilsva-
rende bære en trøje eller vest af købetøj. Tilsynet hermed 
var også sognefogedens opgave – dengang! 

 Bondekarle uden tjeneste skulle henvende sig til sognefo-
geden, der skulle udbyde deres tjeneste ved kirkestævnet – 
et møde der annonceredes fra prædikestolen og afholdtes 
efter sædvanlig kirkegang på kirkegården. 

 Sognefogeden var ofte også ”budfoged”. Han skulle formidle 
kongens bud til sognet, men også viderebefordre budskaber 
til andre byer og sogne. I denne forbindelse kunne sognefo-
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geden udkommandere en husmand til at formidle budska-
bet, og værgede denne sig ved opgaven, kunne sognefoge-
den foretage omgående udpantning til aflønning af en betalt 
kurér. 
Fra starten var budfogeden en særlig udnævnelse, også 
fordi herremanden ofte havde en budfoged til på kirkestæv-
net at annoncere herremandens ønsker i forhold til fæste-
bønderne. Efterhånden forsvandt herremandens budfoged, 
og en tid blev der udnævnt en særlig budfoged af amtman-
den, og på et tidspunkt samledes kommunikationsansvaret 
hos sognefogeden – indtil sognerådet opstod og fik ansvaret 
for ledelsen af lokalsamfundet. 

 Sognefogeden var vurderingsmand i forbindelse med arve-
sager, jordudskiftning og ved salg og låntagning i forbindel-
se med fast ejendom. 

 Sognefogeden skulle holde øje med vejes, broers, grøfters, 
stenkisters og hegns tilstand og foranledige, at tingene blev 
sat i stand, hvis forholdene ikke var i orden. Ligeledes skulle 
han foranledige døde kreaturer nedgravede. I disse sager 
havde han beføjelser til at beordre tingene istandsat og ud-
dele bøder, hvis det ikke skete hurtigt nok. 

 Mange bøder tilfaldt sognets fattigkasse, og hele dette mel-
lemregnskab var også sognefogedens ansvarsområde. 

 Når der opstod uenighed mellem lodsejere og fæstere om 
hegn og skel skulle sognefogeden mægle mellem dem. 
Lykkedes mæglingen ikke blev sagen indklaget for amt-
manden, der afgjorde sagen. 

For alle disse forhold var der detaljerede regler, der også rum-
mede mulighed for aflønning af sognefogeden for dennes ulej-
lighed. 
Sognefogedens embede udviklede sig: 

 Fra 1875 var det også sognefogedens opgave at føre tilsyn 
med tjenestefolks til- og fraflytning. Det havde tilbage fra 
1683 været præstens opgave. Fra 1812 blev det en del af 
pligten til at føre kirkebog at føre tilgangslister og afgangsli-
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ster, og alle tjenestefolk skulle melde sig hos præsten i det 
sogn de forlod og hos præsten i det sogn de flyttede til. Fra 
1875 til folkeregisterets indførelse omkring 1920 var det 
sognefogedens opgave at føre ”tyendeprotokoller”. 

 Fra 1922 blev sognefogeden også bemyndiget til at foretage 
borgelige vielser. 

 På et tidspunkt faldt det også i sognefogedens lod at føre 
hundeprotokoller, at sikre at sognets hunde var forsvarligt 
forsikrede og bar hundetegn. 

Sognefogedembedet blev nedlagt i forbindelse med den 1. 
kommunalreform, hvor også politikredsene blev omlagt i 1972. 

Fra begyndelsen var der vistnok 4 sognefogeder i Barrit 
Sogn og 1 i Vrigsted Sogn. Sognefogeddistrikterne var simpelt-
hen de samme som skoledistrikterne, eller skoledistrikterne blev 
de samme som sognefogeddistrikterne. Det var praktisk, fordi 
inddrivelse af bøder for pjækkeri i skolen var sognefogedens 
opgave. Sognefogeden var, sammen med præsten og godseje-
rens repræsentant født medlem af fattigkommission og skole-
kommission, og han blev ofte udpeget som medlem til sogne-
forstanderskabet.  

Selve sognefogedjobbet var oprindeligt ulønnet; men fra 
starten var der mulighed for en slags akkordbetaling for nogle af 
de tjenester man ydede, og for de opgaver man løste.  
 
Sognefogederne 
Hvem var så disse ”skikkeligste, redeligste og mest kyndige 
mænd blandt sognets almue”??? 
Det vil vi prøve at give et indtryk af på de næste sider. 
 

Barrit (Over Barrit, Barrithule og Barritskovby): 
Efter 1811-før 1931: Mikkel Mikkelsen 

Han er den først kendte sognefoged i Barrit-distriktet.  
Mikkel Mikkelsen blev født i maj 1765 i gården Fredelund i 
Barrithule. Han blev viet 1811 til Johanne Marie Olesdatter 
fra Randgård. Han døde 1831 i Fredelund, Barrithule. 
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1842 Hvervet som budfoged var endnu ikke automatisk en del 
af sognefogedhvervet, idet gårdfæster Niels Bertelsen i 
Barrithule dette år blev udnævnt til budfoged. 

1860-xxxx: Mikkel Mikkelsen: 
Han var sandsynligvis en efterkommer af den tidligere Mik-
kel Mikkelsen: Han blev udnævnt til sognefoged for Barrit 
”Sogneri”. 

xxxx-1867: Christen Nielsen Thorborg  
Han var sognefoged i Barrit i en årrække og døde sandsyn-
ligvis i embedet i 1867. 
Christen Nielsen Thorborg blev født ca. 1812 i Thorborg i 
Over Barrit. Han blev før 1850 viet til Ane Jensdatter, født i 
Barrit Sogn ca. 1819. I 1850 var han stadig gårdfæster, men 
ved sin død i 1867 var han gårdejer af Thorborg i Over Bar-
rit. Ane Jensen drev gården videre til efter 1880, hvor søn-
nen Niels, der også blev sognefoged, var bestyrer på går-
den. 

1867-1900: Peder Sørensen Fisker  
Han overtog formentlig sognefogedembedet ved forgænge-
rens død, og besad det i 33 år til sin egen død i 1900. 30 år i 
embedet medførte dengang en udnævnelse til Danne-
brogsmand. 
Peder Sørensen Fisker blev født 1824 i en gård i Bar-
ritskovby. Han blev viet i 1857 til Ane Marie Jensdatter, født 
1826 i Barrit. De nåede at fejre guldbryllup i 1897 før han 
døde i 1900. Hun døde i 1912. 

1900-1926: Niels Rasmussen Christensen Thorborg  
Han blev sognefoged i 1900 og nåede at fejre 25-års jubi-
læum i embedet før sin død i 1926. Han var 2. generation i 
familien Thorborg i embedet. 
Niels Thorborg blev født 1852 Thorborg i Over Barrit som 
søn af gårdejer Chresten Nielsen Thorborg og Ane Jensen, 
også fra Over Barrit. Han blev viet til Karen Marie Olesen, 
født 1851. Han døde i 1926, og hun døde i 1927. 
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1927-1972: Aage Thorborg  
Han blev sognefoged i 1927 og til em-
bedets nedlæggelse i 1972 – 45 år! Han 
efterfulgte sin far og farfar som sognefo-
ged. Han blev udnævnt til Ridder af 
Dannebrog efter 25 års tjeneste og mod-
tog i tillæg Fortjenstmedaljen i sølv efter 
30 års tjeneste i 1956. 
Aage Thorborg blev født i 1892 i Barrit 
som søn af gårdejer Niels Thorborg og 
hustru Karen Olesen, Thorborg i Over  
Barrit. Han blev viet 1916 i Barrit Kirke til Maren Sørensen, 
født 1894 og død 1971. Han døde 1983 i Barrit. 

 
Breth: 
xxxx-1823: Frederik Sørensen Refsgaard 

Han var den først kendte sognefoged i Breth sognefogeddi-
strikt. Han var sognefoged i begyndelsen af 1800-tallet. 
Frederik Sørensen blev født 1766. Han blev viet ca. 1792 til 
Giertrud Nielsdatter og var gårdfæster. Ved sin død var han 
gårdmand, sognefoged og lægdsmand i Breth. Han døde i 
1823. 

 

1861-xxxx: Christian Paulsen  
Det er uvist hvor lang tid Christian Poulsen var sognefoged; 
men han var også medlem af sogneforstanderskabet og det 
første sogneråd. En kort overgang trådte han også i sogne-
rådsformandens sted. 

 

xxxx-1901: Mikkel Thomsen  
Han var sognefoged i Breth i slutningen af 1800-tallet. 
Mikkel Thomsen blev født i 1837 i Barrithule. Han blev viet 
til Ane Rasmusdatter fra Smedskær. Hun blev født 1843 og 
døde 1914. De ejede og drev Ballegård i Breth, hvor han 
døde i 1901. 

 

 
Aage Thorborg 
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1901-1946: Jens Peter Sørensen  
Han blev sognefoged og lægdsmand 
1901 efter svigerfaren. Han var sogne-
foged under 2 krige indtil 1946, hvor han 
opgav hvervet. Han blev udnævnt til 
Dannebrogsmand i 1931 – efter 30 års 
tjeneste i embedet. 
Jens Peter Sørensen var gårdejer, Bal-
legård i Breth. Han blev født 1873 i Hal-
drupgård ved Barrit St. Han blev viet  
1899 til Mette Marie Thomsen. Han døde i 1949. 

1946-1960: Hans Jørgen Rasmussen  
Han blev udnævnt til sognefoged i 1946 og afgik i 1960. 
Hans Jørgen Rasmussen var gårdejer på Brethgård. Han 
blev født 1915 og døde i 1971. 

1961-1972: Peder Røjkær:  
Han blev sognefoged i Breth 1961 og 
havde embedet til 1972, hvor det blev 
nedlagt.  
Peder Røjkær blev født 1912 i Søkjær-
gård øst for Breth. Han var søn af gård-
ejer Hans Karl Pedersen Røjkær og hu-
stru Maren Laurine Hansen. Han blev 
viet 1936 i Barrit Kirke til Ella Henriette  
Dalby født 1911 i Barrit St. Hun døde 1999, og han døde 
2007. 

 

Staksrode: 
1842-(1850)-xxxx: Ole Olesen:  

Han er den første kendte sognefoged for Staksrode sogne-
fogeddistrikt. 
Ole Olesen var gårdfæster i Staksrode. Han blev født i 
Staksrode ca. 1777 og blev viet til den jævnaldrende Ane 
Kjerstine Frandsdatter fra Stouby. 

 

 
Jens Peter Sørensen 

 
Peder Røjkær 
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xxxx(1892)-1932: Jens Nielsen Brixen 
Han blev sognefoged i Staksrode i slut-
ningen af 1800-tallet og nåede at fejre 
40-års jubilæum i embedet, inden han 
aftrådte i 1932. Han blev udnævnt til 
Dannebrogsmand i forbindelse med sit 
30-års jubilæum i embedet. 
Jens Nielsen Brixen var gårdejer i Staks-
rode. Han blev født 1858 i Staksrode  
som søn af gårdejer Niels Jensen Brixen og hustru Inger 
Kirstine Nielsen. Han blev viet 1884 til Birgithe Cathrine 
Rasmussen Ebbesen, født 1861 i Græsballegård, Barrit 
Mark og død 1929 i Staksrode. Han døde 1934 i Katrinedal. 

1932-1967: Hans Jensen Knudsen Dam 
Han blev sognefoged i Staksrode i 1932 
og var indehaver af hvervet i 35 år til 
1967. Han blev udnævnt til Ridder af 
Dannebrog for indsatsen. 
Hans Dam var gårdejer i Staksrode, 
Horsfoldlund. Han blev født 1880 i 
Staksrode, som søn af gårdmand Knud 
Rasmussen og hustru Maren Andersen. 
Han blev viet til Agnes Kirstine Søren- 
sen, født 1879 i Hyrup og død 1944 i Staksrode. Han døde 
1966 i Staksrode. 

1967-1972: Rasmus Ravnsborg 
Han blev sognefoged i 1967 og havde 
embedet til det blev nedlagt i 1972. 
Rasmus Ravnsborg blev født 1910 i Tof-
tegård i Staksrode som søn af gårdejer 
Ole Nielsen Ravnsborg og hustru Anto-
nette Pedersen Gold. Han blev viet 1941 
til Karen Vestergaard fra Smedskær. 
Hun blev født 1915 og døde 2003. Han 
døde 2006. 

 
Jens Nielsen Brixen 

 
Hans Dam 

 
Rasmus Ravnsborg 
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Vrigsted: 
xxxx-1841: Mads Christensen 

Han er den først kendte sognefoged i Vrigsted Sogn. 
Mads Christensen var gårdfæster i Neder Vrigsted. Han 
blev født ca. 1781 i Vrigsted og blev viet til Ane, der også 
blev født i Vrigsted Sogn, ca. 1783. Han døde 1856 som af-
tægtsmand på Vrigsted Mark hos sønnen Therkel Madsen. 

1841-ca. 1880: Søren Jørgensen Smidstrup.  
Da han blev sognefoged var budfoged-
hvervet stadig adskilt fra sognefoged-
hvervet, idet der samme år, hvor han til-
trådte, blev udnævnt en budfoged: gård-
fæster Niels Jørgensen Lund. Da den-
ne aftrådte i 1854 ønskede Søren Smid-
strup ikke en ny budfoged udnævnt, 
hvilket må betyde, at han selv overtog 
hvervet. Han var sognefoged i Vrigsted 
under den 1. Slesvigske Krig, hvor han  
åbenbart ydede en ekstraordinær hæderværdig indsats for 
byen, idet han nogle år efter – i 1855 - modtog et sølvbæger 
af Vrigstedborgerne, som tak for sin indsats under krigen! 
Han startede også et dynasti, for blandt hans efterkommere 
i de næste 3 generationer kan man finde alle sognefogeder i 
Vrigsted, indtil embedet blev nedlagt. 
Søren Jørgensen Smidstrup var gårdfæster, formentlig af 
Brogård, i Over Vrigsted. Han blev født 1793 i Horsens. Han 
blev viet omkring 1830 til Mette Kirstine Jørgensdatter fra 
Klakring Sogn. Hun døde 1853 i Over Vrigsted, og han døde 
samme sted i 1880. 

18xx-1919: Søren Nielsen Smidstrup  
Han blev sognefoged omkring 1880 og bestred embedet til 
1919, hvor han afgav det til fordel for sønnen. 
Søren Nielsen Smidstrup var gårdejer af Brogård i Over 
Vrigsted. Han blev født 5/2 1837 i Vejle som søn af gårdejer 
Søren Jørgensen Smidstrup og hustru Mette Kirstine. Han 

 
Billede af sølvbæger. 
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var med i krigen 1864 Han blev viet 1873 til Marie Katrine 
Møller fra Vrigsted Østermølle. Han døde 1923 som partiku-
lier (en der levede af sin formue) i Over Vrigsted. Hun døde 
1925, også i Over Vrigsted. 

 

1919-1950: Thomas Frederik Smidstrup  
Han blev sognefoged og lægdsmand i 
1919 efter sin far. Embedet blev også 
givet videre til en søn omkring 1950. 
Han blev udnævnt til Dannebrogsmand i 
forbindelse med sit 30-års jubilæum i 
embedet. 
Thomas Frederik Smidstrup var gård-
ejer, Brogård, i Over Vrigsted. Han blev 
født 1878 som søn af gårdejer Søren  
Smidstrup og hustru Katrine Møller. Han  
blev viet 1907 til Gunvar Alvilde Søren-
sen fra Vejstrup Sogn, født 1882 og død  
1955. Han døde 1957 i Brogård i Over Vrigsted. 

 

1950-1972: Søren Smidstrup  
Han var sognefoged i Vrigsted fra 1950 
til embedets nedlæggelse i 1972. Han 
var 4. generation i familien Smidstrup i 
embedet.  
Søren Smidstrup blev født 1909 i Bro-
gård i Over Vrigsted som søn af gårdejer 
og sognefoged Thomas Frederik Smids-
trup og hustru Gunvar Alvilde Sørensen. 
Han blev viet 1938 i Urlev Kirke til Mag-
da Marie Neve. Han døde 1991. 

 
 
 
 
 

 
Thomas Frederik 

Smidstrup 

 
Søren Nielsen 

Smidstrup. 
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Med dette årsskrift vil vi fra Barrit-Vrigsted Lokal-
arkiv gerne ønske den lokalhistoriske forenings 
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.  
Vi håber, I vil finde skriftet interessant.  

 
Kort med sognefogeddistrikternes inddeling.  

 


