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Forord 
 

Bogens idé og baggrund: Barrit-Vrigsted Lokalarkiv (BVLA) fejrede 40-

årsjubilæum i 2016, idet vi betragter den første kommunale bevilling - 1000 kr. til 

indsamling og registrering af billeder med lokalt indhold – som arkivets dåbsat-

test. I forbindelse med jubilæet opdagede vi, at Erik Nielsen havde været aktiv i 

arkivet i samme periode. Jubilæer er ikke noget man tænker over i det daglige 

arbejde. Det er altid det levede liv og de foreliggende planer – dagligdagen – der 

fylder tilværelsen. Vi fik planlagt et jubilæumsarrangement for arkivet, som vi 

faktisk var stolte af; men vi syntes, at et personligt engagement, der rakte over 40 

år, var noget andet.  

40 års arbejde i et arkiv medfører et produkt, som på mange måder er usyn-

ligt. Det er jo arkivets mængde af viden, der er blevet forøget. Normalt tænker 

man ikke på, hvem af arkivets aktive, der har indsamlet, hvem der har registreret, 

hvem der har snakket med folk for at få arkivalierne beriget, hvem der har brugt 

tid på undersøgelser for at få oplysningerne til at hænge sammen, og hvem der har 

været med i arrangementer, hvor hovedtemaet har været formidling. Det er alt 

sammen arkivets arbejde! Men da det pludseligt blev klart, at ét medlem af aktiv-

gruppen – Erik Nielsen - havde været med hele tiden, blev vi enige om at gøre 

dette arbejde synligt. Han har løbende indsamlet arkivalier og billeder, øst ud af 

sine erindringer og har nedskrevet erfaringer fra aktiviteter, resultater af sine un-

dersøgelser og hjulpet masser af mennesker med slægtsforskning – og vi tror, at 

det vil være interessant for andre end arkivets aktive. 

Erik Nielsens bidrag til lokalarkivets mængde af viden er et enormt arbejde, 

der nærmer sig en lokalhistorie for arkivets dækningsområde. Det er i hvert fald 

begyndelsen på en fortælling om den lokale kulturarv, og fortællinger har det med 

at udvikle sig - når de først er blevet fortalt. Andre mennesker får aktiveret deres 

erindringer om de oplevelser og begivenheder, der er med i fortællingen, og de 

kan bidrage med deres personlige erfaringer. Men det er en forudsætning, at no-

gen begynder at fortælle. Det har Erik Nielsen gjort, og nu kaster vi fortællingen 

ud til interesserede læsere, så den kan få liv og blive beriget. 

Erik Nielsens erindringer omfatter hele Barrit-Vrigsted Kommune. De har et 

naturligt centrum i Neder Vrigsted, hvor han blev født og levede sit liv til pensi-

onstidspunktet; men hans familiebånd, engagement og aktiviteter i ungdoms- og 

voksenliv og en brændende interesse for slægts- og lokalhistorie, har medført en 

udbredelse af interessesfæren til hele Barrit-Vrigsted Kommune – som også er 

lokalarkivets dækningsområde. 

I arkivet startede Erik Nielsen registrering af ejendomsdata og ejerforhold. 

Det førte til byvandringer med fokus på tiden 1930-50. Byvandringerne er bogens 

grundindhold – en gennemgang af 6 landsbysamfund med supplerende informati-

oner, fortællinger om mennesker, virksomheder, begivenheder osv. 



5 

Byvandringerne skabte overblik og sammenhæng i arkivets viden om den lokale 

historie - forstået som viden om almindelige menneskers væren, vilkår og valg i 

den periode, der var sat fokus på. Ud af byvandringerne sprang historier, hvor 

nogle blev undersøgt, fordi de var interessante, tidstypiske eller karakteristiske for 

egnen. Bogen er altså i højere grad en fremstilling af vilkår for menneskers liv i 

arkivets dækningsområde - en fortælling om deres liv og et udvalg af historier om 

deres valg - mere end den er en fremstilling af samfundets og fællesskabets udvik-

ling i Barrit-Vrigsted Kommune. Det har vi selvfølgelig også arbejdet med; men 

historien om sognets ledelse, skolerne, foreningerne, kirken og sognefogederne 

må komme en anden gang.  

Det fremgår forhåbentligt af ovenstående, at dette projekt ikke opstår som 

følge af et enkelt menneskes arbejde, selvom mennesker med god og lang hu-

kommelse, som Erik Nielsen, er af afgørende betydning. Et levende lokalarkiv er 

resultatet af gruppearbejde. Man må nødvendigvis dele viden, diskutere sammen-

hænge og arbejde sammen om udvidelsen af perspektiverne, registreringen og 

formidlingen. Det gælder i særlig grad i et formidlingsprojekt som foreliggende 

bog. Nogle beretninger er fortalt af lokalarkivets andre aktive, nogle undersøgel-

ser er fælles arbejde og opstået i forbindelse med registrering af arkivalier og bil-

leder. Intet var blevet til, hvis ikke vi havde været flere om det. Og færdiggørelsen 

af bogen er i meget høj grad resultatet af fælles indsats. 

Hvis man bruger et ”træbillede” på bogens tilblivelse, så er ”grundstam-

men” i arbejdet Erik Nielsens erindringer og undersøgelser. ”Rodnettet” (sam-

menhængen til den større historie og arkivets øvrige arkivalier) og ”løvet” (for-

mulering, fremstilling og redigering) er Karsten Bjerreskovs værk. Jorden, vandet, 

luften og lyset er opstået i fællesskabet i lokalarkivet. 

Forfatterpræsentation: Erik Nielsen har været aktiv i BVLA siden arkivets start 

i 1976 og til nu. Han er i dag 85 år gammel og har altså i næsten halvdelen af sit 

liv arbejdet med den lokale kulturarv. Hans aktive, interesserede og levende delta-

gelse i arbejdet, aktiviteterne og arrangementerne har konstant været en kilde som 

lokalarkivet har kunnet dykke ned i og øse af. Udgivelsen forsøger at være en 

sammenfatning af Erik Nielsens bidrag til det lokalhistoriske arbejde - suppleret 

med anden information fra arkivets arkivalier og billeder og arbejder fra andre 

aktive i lokalarkivet. 

Erik Nielsen er født, opvokset og har levet hele sit aktive liv som gårdejer i arki-

vets dækningsområde – tidligere Barrit-Vrigsted Kommune. Han er først som 

pensionist flyttet ud af området - til Juelsminde.  

Karsten Bjerreskov har været aktiv i BVLA siden 1999 og har været leder af 

arkivet siden 2001. Karsten Bjerreskov boede over 20 år i det nordjyske, før han 

slog sig ned i Barrit-Vrigsted-området for en 10-årig periode. Hans baggrund for 

arbejdet med Barrit-Vrigsteds kulturarv er en brændende interesse for slægts- og 

lokalhistorie, læreruddannelse og lærerjob, bibliotekaruddannelse og –job og en-

keltfag i Historisk Metode.  
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Den store forskel i tilgang til den lokale kulturarv har udviklet sig til et 

frugtbart samarbejde, hvor Erik Nielsen har leveret materialet, og Karsten Bjerre-

skov har formuleret fortællinger og redigeret tekst og billeder til sammenhænge. 

Vi håber, at det samlede værk vil blive opfattet som et vedkommende, aktuelt og 

læsværdigt indslag for alle interesserede i den lokale kulturarv. 

 

Barrit-Vrigsted-egnens fortid 
 

Barrit-Vrigsted-områdets lokale historie hænger uløseligt sammen med god-

set Barritskovs historie. Om rækkefølgen af adelige ejere og ændringer i byg-

ningsmassen er der fortalt flere steder. Det centrale er, at godset ejede så store 

dele af det område, der senere blev til Barrit-Vrigsted Kommune, at man må vide 

lidt om de århundreder, der gik forud for kommunens tilblivelse, dvs. lidt om Bar-

ritskovs historie. 

Barritskov Hovedgård 

Barritskov Gods har været kendt siden 1261, hvor den tilhørte Hr. Niels, der 

grundlagde franciskanerklosteret i Horsens. 

Barritskov Slots nuværende hovedbygning er fra 1916, hvor man samtidig 

rev det gamle slot fra 1500-tallet ned. Resterne af ”det gamle Barritskov” ligger 

som en ruin i den private park. Øst for nuværende hovedbygning ser man forval-

terbolig, godskontor, folkekøkken og de tidligere avlsbygninger, der er opført 

1880-84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barritskov var en ”hovedgård”, hvilket betød at ejendommen var opdelt i 

hovedgårdens jord, som blev ejet og drevet af godsejeren, og fæstegodset, som 

blev lejet ud til fæstebønder og fæstehusmænd. Barritskov ejede det meste af Bar-

rit Sogn og havde også fæstegårde i Vrigsted, Klakring og Rårup sogne. 

 
Det gamle Barritskov fra 1500-tallet, ca. 1910. 
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Godsejeren havde forskellige rettigheder: Han var skattefri, havde ”hals- og 

håndsret” over sine fæstere – kunne idømme dem straffe, hvis de overtrådte reg-

ler. Han havde jagt- og fiskeriretten på godsets jorder og tilstødende vande – her-

lighedsretten; men godsejeren havde til gengæld også forskellige pligter: At ind-

drive fæstebøndernes skatter til kongen og tiende til kirken, som han i øvrigt selv 

ejede, at udskrive soldater, at ansætte juridisk uddannet personale til at ordne skif-

terne efter afdøde fæstere og til at udforme lovformelige kontrakter med fæsterne. 

Under de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet blev stavnsbåndet 

ophævet. Det betød, at bønderne ikke længere var bundet til det gods, hvor de var 

født, og at de fik mulighed for at købe deres gårde fri af fæstet. 1855 ophørte ho-

veriet, hvilket efterlod godset med et stort behov for arbejdskraft. Der blev ansat 

herregårdsbisser, og Barritskov blev hurtigt til sognets største arbejdsplads. Der 

blev opført landarbejderboliger og boliger til øvrige ansatte.  

I svinget vest for Barritskov ligger en gammel landarbejderbolig – Barrit-

lunds Hus – hvor 2 polske familier med 21 børn en overgang havde til huse. I det 

hele taget var de ansatte en mangfoldig og international forsamling: Mejeristen 

var holstener, og en danselærer gjorde en norsk malkepige gravid. Syd for vejen, 

rundt langs mølledammen lå kuskens hus, smedjen, møllen (kendt fra 1400-tallet), 

gartneriet og sydøst for godset lå skyttens hus. Barritskov var i sig selv en landsby 

- og Barritskovby var Barritskovs by. 

Efter 1855 kan man betragte Barritskov Gods som et storlandbrug, hvor eje-

rens rettigheder og forpligtelser ikke afveg fra ejernes af andre store gårde. Bar-

ritskov var i adelig eje - Jens Knud Bille greve Brockenhuus Schack - til 1970, 

hvor Harttung-familien købte godset ved Mogens Harttung. 

 
Matrikelkort, 1777-1880-erne. Det gamle Barritskov med avlsbygninger, park, mølle-

dam og vandmølle (ved 16). Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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Barritskov er i dag (2018) hjemsted for internetvirksomheden Aarstiderne, 

der dyrker, importerer, sælger og distribuerer økologiske madvarer – med Thomas 

Harttung som hovedaktør. 

 

Barrit-Vrigsted Kommune 
 

Barrit-Vrigsted Kommune opstod for alvor i 1869, hvor det første valgte 

sogneråd trådte sammen og afløste det tidligere sogneforstanderskab som sognets 

ledelse. Sogneforstanderskabet bestod af præsten, godset Barritskovs forvalter, de 

4 sognefogeder og enkelte repræsentanter for de største jordejere.  

Hovedgården Barritskov havde i 1869 afviklet det meste af sit fæstegods, så 

det nye sogneråd kunne siges at være ”herrer i eget hus”. Det fortsatte man med – 

der kom aldrig kvinder i Barrit-Vrigsteds sogneråd. 

Barrit-Vrigsted Kommune bestod af Barrit og Vrigsted sogne og dækkede 

ca. 3700 ha. nord for Vejle Fjord mellem Juelsminde og Vejle. Kommunen indgik 

1966 i et samarbejde med andre sognekommuner nord for Vejle Fjord, hvor man 

valgte en fælles kommunalbestyrelse. Dette samarbejde blev i kommunalreformen 

i 1970 udvidet til - den nu også historiske - Juelsminde Kommune.  

Årene 1869 og 1966 angiver de løselige rammer for følgende historiefortæl-

ling. Herunder følger det meget korte overblik – med udgangspunkt i J.P. Trap: 

Danmark, 1963. (Se også kortene på opslaget forrest - 1965 - og bagerst -1902). 
 

Barrit Sogn: 

Barrit Sogn var det store sogn med ca. 1650 indbyggere i 1963. De var for-

delt i de 4 ”Barritlandsbyer” og to enkeltliggende landsbyer:  

 Over Barrit var, med kommunekontor, kirke og præstebolig, centralskole, kro, 

forsamlingshuset ”Sognegården” og sognefogedens bolig. 

 
Barritskovs ansatte i markbruget, ca. 1935. 
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 Barrithule var en landsby bestående af gårde og huse med egen købmand og 

en maskinfabrik, Anders Pedersens Maskinfabrik. 

 Barritskovby, tidligere ”Barritskovs By”, var den tredje landsby langs nuvæ-

rende Barrit Langgade. Hvor samlingen af gårde og huse, med skole og brugs-

forening, tidligere var domineret af godset Barritskov, var landsbyen efter kri-

gen 1940-45 domineret af Stenhøj Maskinfabrik, der efter 1.-Verdenskrig op-

stod af den lokale smedje og udviklede sig til kommunens ubetinget største ar-

bejdsplads og motor for kommunens udvikling. 

 Barrit Station, tidligere Breth og Barrithule Mark, begyndte sin tilværelse som 

landsby med Horsens-Juelsminde Jernbanes anlæggelse i 1884. Postkontor, an-

delsmejeri, købmand, brugsforening og en række håndværkere fulgte med ba-

nen, så der efter krigen var 40-50 næringsdrivende husstande med håndværk og 

forretning som hovederhverv. 

 Staksrode i kanten af skoven mod Vejle Fjord var en landsby med gårde og 

huse – og skole, brugsforening med forsamlingshus, købmand og egen sogne-

foged. Folk i husene tjente til livets ophold som daglejere i gårdene eller i sko-

ven, forskellige håndværk og lidt fiskeri på fjorden. 

 Breth var en samling af gårde og huse med skole, som deltes med Barrit Stati-

on, brugsforening og egen sognefoged. Landbrug var hovederhvervet og lands-

byens indsats indenfor kvægavl anerkendt viden om. 

 

Vrigsted Sogn: 

Vrigsted Sogn var størrelsesmæssigt, med ca. 860 ha., og indbyggermæssigt 

468 indb., ”lillebror” i kommunen. En fortid med fjerntliggende og forholdsvis 

mange – 6 – godser som ejere af sognets gårde, medførte større frihed i Vrigsted. 

Det gav sig bl.a. udslag i grobund for vækkelsesbevægelser, højskole og en over-

gang 2 friskoler ved siden af folkeskolen i det lille sogn. I sognet 2 landsbyer: 

 Over Vrigsted var med kirke, brugsforening og sognefogedens gård. Skolen – 

forskole til centralskolen i Barrit – og forsamlingshuset lå mellem de to lands-

byer. Højskolen blev nedlagt i 1938 og omdannet til et epilepsiplejehjem, Dr. 

Sells Minde, der var sognets største arbejdsplads. Friskolen og privatskolen 

blev lukket i begyndelsen af 1900-tallet. 

 Neder Vrigsted var en samling af gårde og huse med posthus og købmand. 

Syd for Over og Neder Vrigsted var der to samlinger af huse Smedskær med et 

stort savværk og Løgballe. 

 

Om ejendomsregistrering og byvandringer 
 

Erik Nielsen begyndte tidligt at lave optegnelser om ejendomme og deres 

beboere i Barrit-Vrigsted-området. Det udviklede sig langsomt og havde omkring 

år 2000 fået et omfang, hvor vi i arkivet syntes, at der både var noget at fortælle, 
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og at der var et grundlag af oplysninger, som trængte til at blive beriget. Løsnin-

gen blev, at vi i 2003 afprøvede et arrangement med en byvandring i Over Barrit. 

Lokalarkivet samlede viden om Over Barrit og dens beboere i perioden 

1930-50 ved samtale med ældre borgere og undersøgelse af ”sladrebøger”. Arki-

valier og billeder blev konsulteret og et lille hæfte fremstillet. Et par medborgere 

med god, lang og levende hukommelse meldte sig til at forestå en vandring gen-

nem byen, hvor de fortalte fra deres erindringer, og vi sluttede af med en kop kaf-

fe, hvor snakken og fortællingerne ”føg om ørerne” – og der blev taget notater! 

Konceptet viste sig at være så godt, at det blev gentaget i kommunens andre 

landsbyer de følgende år. I al sin enkelhed bestod det af: 

 Indsamling af ejendoms- og persondata, der formidledes i et hæfte 

 Udvælgelse og kontakt til rundvisere 

 Gennemførelse af byvandring 

 Kaffe med opsamling af notater – og måske en mindre udstilling 

 Efterbehandling 

 

Om Over Barrit 1930 – 1950 
 

I perioden 1930 til 1950 så landsbysamfundet i Over Barrit ganske anderle-

des ud, end det vi kender i dag (2003).  

Næsten hver ejendom dannede rammen om en lille en-mands- eller en familie-

virksomhed. Det kunne være i form af en forretning, et håndværk, et husmands-

brug, hvor manden også var daglejer, eller gårde, hvor familiens arbejdskraft sup-

pleredes med en karl og en pige. Nogle steder var børnene store nok til, at deres 

arbejdskraft kunne erstatte en karl og en pige – børn arbejdede selvfølgelig! 

Der var ikke noget kommunekontor i Barrit-Vrigsted Kommune i dette tids-

rum. Sognerådets møder blev holdt på kroen; men alligevel var Over Barrit kom-

munens administrative centrum. Her boede præsten, her lå kirken, her lå kroen og 

møllen, her lå en skole, her boede sognefogeden og her lå en betragtelig mængde  

af forretninger. I starten 

af perioden eksisterede 

fattiggården stadig - og 

den lå i Over Barrit. Det 

lokale hvilehjem, Ers-

levsminde, og de tre af 

Barrit-landsbyernes for-

samlingshus, Barrit Af-

holdshjem, lå også i 

Over Barrit. 

Over Barrit bestod 

dengang hovedsageligt 

af ejendommene langs  

 
Over Barrit set fra møllen, ca. 1945 
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den vestlige del af Barrit Langgade. Landsbyen hang ikke helt sammen på det 

tidspunkt, ligesom der også var afstand til nabolandsbyen, Barrithule. 

I selve byvandringen medtog vi kun enkelte ejendomme udenfor Barrit 

Langgade, og vi lod Over Barrit, begynde ved Hvilehjemmet på det nuværende 

Barrit Langgade 23. Vi bevægede os østpå og stoppede byvandringen ved den 

gamle fattiggård på det nuværende Barrit Langgade 84. Korrektheden af disse 

begrænsninger er diskutabel; men af hensyn til turens længde og skriftets størrelse 

blev en række huse og gårde i den vestligste ende af Barrit Langgade udeladt. 

 

Byvandring i Over Barrit 1930-50, (2003) 
 

Nedenstående er en let 

redigering af indholdet i by-

vandringshæftet til Over Bar-

rit, som det så ud efter by-

vandringen. 

Selve byvandringen blev 

i Over Barrit ledet af Birgit 

Tønning og Anne Mette Kri-

stensen, der kærligt, humori-

stisk og indsigtsfuldt fortalte 

om de mennesker og de begi-

venheder, som de huskede fra 

deres barndom i Over Barrit. 

Byvandringen hang sammen  

med en udstilling ”Over Barrit – før og nu”, som lokalarkivet arrangerede i forbin-

delse med et større kulturarrangement ”Barrit Kulturdage”, som borgerforeningen 

søsatte i 2003. 
 

Barrit Lang-

gade 23 ”Hvi-

lehjemmet 

Erslevsminde” 

(1934-1986): 
Hvilehjemmet 

blev bygget i  

1934 af Marie 

Erslev, der var 

blevet enke 

efter dr. Erslev 

samme år. Hun 

drev hvilehjem- 
 

Hvilehjemmet ”Erslevsminde”, 1954 

 
Over Barrit, 1937 – med byvandringsruten. Kilde: 

https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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met til 1950, hvor det blev købt af Christian Flyvholm. 
 

Barrit Langgade 27: ”Præstegården”. Den nuværende præstebolig blev opført i 

1922. I 1947 brændte avlsbygningerne, hvor der også var indrettet forpagterbolig. 

Der blev efter branden opført en ejendom til forpagteren på marken nord for Vej-

levej – det nuværende Vejlevej 58. Præsten var dengang pastor Hansen, og for-

pagterparret var Sofie og Hans Peter Hansen, der også ejede og beboede hus-

mandsstedet på Barrit Langgade 10.  
 

Barrit Langgade 8 ”Barritgård”: Udstykket fra Præstegårdens jorder. Johannes 

Brogaard købte Barritgård af Jakob Jakobsen i 1923, og gården var i familiens eje 

frem til 1994. 
 

Barrit Langgade 22: Smedje. 
Smed Martin Hyldborg købte 

ejendommen i 1917 og drev her 

en gammeldags smedje. Han døde 

på Rårup Plejehjem i 1950-erne. 
 

Barrit Langgade 37 ”Doktorboli-

gen”: Sidste læge i Over Barrit var 

doktor Ramberg. Han lejede læge-

praksissen af Marie Erslev, hvis 

mand var den tidligere læge. 

Da Marie Erslev byggede hvilehjemmet i 1934, solgte hun huset til Hans Laue- 

sen Hansen Kjerkegaard, der døde i 1949. I sit testamente oprettede han et legat, 

hvor renterne af den efterladte formue skulle tilfalde den børnerigeste familie i 

Danmark - der havde tilknytning til landbruget. 
 

Barrit Langgade 24: Tidligere lå Barrits vandtårn her. Vandet blev pumpet op i 

vandtårnet af en vindmølle, der stod på bakken lige vest for Enemærkegård.  
 

Den bygning, der 

rummede Over 

Barrit Fryseboks 
ligger her stadig 

(2003). 
 

 

 

 

 

 

 
Martin Hyldborgs smedje, ca. 1950. 

 
Købmand Langagers forretning og Barrit Kro, ca. 1930. 
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Høkervej 2: Købmandsforretning. Åge Langager overtog forretningen efter sin 

far Peter Langager i 1940 og drev købmandsforretning i bygningen indtil 1968. 
 

Høkervej 1: Over Barrit Mølle: Tidligere lå Over Barrit Mølle her (I drift 1860-

1947). Den blev opført i 1860 af Christen Thorborg. Der har gennem tiderne væ-

ret mange forpagtere og ejere af møllen. Den blev i 1928 købt af Ebbe Jensen, der 

i 1947 solgte den til musiker Jens Jørgensen. Han lod møllen nedrive i slutningen 

af 1940-erne. 
 

Barrit Langgade 41: Murer Jørgen Liesen byggede ejendommen i 1930erne og 

solgte den 1939 til enkefrue Marie Nielsen fra Sønderlykkegård.  

Der var en mindre lejlighed på første sal, som hun lejede ud. Først til Eva og An-

ders Pedersen, som boede der, mens Anders Pedersen byggede sin første fabriks-

hal til maskinfabrikken i Barrithule midt i 1940-erne. Året efter byggede de bolig 

ved fabrikken, hvor de så flyttede ind. Næste hold lejere var Irma og Poul Gosvig, 

som startede vognmandsforretning og grusgrav. Også de næste lejere, Svend og 

Erna Andersen fra Gramtange ejede en vognmandsforretning i Klejs en del år. 
 

Barrit Langgade 45: ”Barrit Kro”. Den nuværende bygning – med om- og til-

bygninger, kan dateres til sidste halvdel af 1800-tallet. Marinus Skibild drev kroen 

fra 1931 til 1945, hvor han solgte til Åge Andersen. Den drives stadig (2003) som 

kro. 
 

Kirkebro 1 ”Sognefogedgården”: Gården var fæstegård under Barritskov indtil 

1852, hvor Christen Nielsen Thorborg købte den fri. Gården var i familiens eje i 

flere generationer, ligesom sognefogedhvervet gik i arv indenfor familien fra slut-

ningen af 1800-tallet – deraf gårdens navn. Aage Thorborg var sognefoged fra 

1927 til embedets nedlæggelse i 1972 – og ejede gården. 
 

Barrit Langgade 26: Bagerforretning. I 1908 købte bager Jørgen Pedersen fra 

Stouby huset og startede bagerforretningen. Han døde i 1915, og enken solgte 

forretningen til Amarius Hansen Misser. Han havde forretningen til 1958, hvor 

sønnen, Ove Misser, overtog den. 
 

Barrit Langgade 28 ”Hjørnehuset”: Centralen. Christen Thorborg byggede 

huset i 1908. Han bestyrede telefoncentralen og drev frisørsalon ved siden af. I 

1958 overtog Thyra Pedersen centralen, hun havde håndkøbsudsalg af apotekerva-

rer som biindtægt. Endnu senere havde Barrit-Vrigsted Sogns Sparekasse til huse i 

ejendommen. 
 

Barrit Langgade 47: Over Barrit Skole. Det, der dengang var Over Barrit Sko-

le, er i dag (2003) Børnehaven Tjørnebo. Den store bygning var 1.-lærerens bolig 

- senere inspektørbolig for Barrit Centralskole - og skolen havde til huse i side-
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bygningen. Den nuværende P-plads foran børnehaven var 1.-lærerens have, og 

skolegården lå dengang syd for skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barrit Langgade 30: Skrædderforretning. Svend Larsen købte forretningen 

efter Emil Jensen i 1956. Han blev også bestyrer af Landbobanken, som åbnede 

filial i en ny tilbygning til huset. Hans kone, Anna Larsen, drev en manufakturfor-

retning – SALY Konfektion - i den anden ende af ejendommen. 
 

Barrit Langgade 32 ”Ligkistemagasinet”: Tømrer- og snedkerforretning. Huset 

blev opført i 1863. I 1902 købte Peter Christoffersen huset, og han drev i mange 

år en tømrer- og snedkerforretning - kombineret med en bedemandsforretning. 
 

Barrit Langgade 34 ”Lybo”: Sæbe- og trikotagebutik. Huset blev opført i 

1869. Th. Skovsgård Petersen købte huset i 1942. Han var kæmner, hvilket i prak-

sis betød, at huset var Barrit-Vrigsted Kommunes kommunekontor i en periode. 

Hans kone, Edith, bor stadig (2003) i huset. Hun drev i mange år en sæbe- og tri-

kotagebutik, ”Lybo”, i ejendommen. 
 

Barrit Langgade 51: Malermester. Huset blev bygget i 1906 af malermester 

Gydesen. Hans søn, Carl Gydesen, og sønnesønnen, Henning Gydesen førte for-

retningen videre. 
 

Barrit Langgade 49 ”Afholdshjemmet”: Over Barrit Forsamlingshus. På øst-

siden af Barrit Langgade, grænsende op til Børnehaven Tjørnebo, er der en græs-

plæne med et stort egetræ på – plantet til minde om kvindernes valgret i 1915 (Se 

bogens forside). Egetræet stod midt på Afholdshjemmets gårdsplads. Syd for 

græsplænen og så langt ud på Barrit Langgade, at en mindre bus havde svært ved 

at komme rundt om hjørnet uden at blive beskadiget af bygningen, lå Afholds-

hjemmet. Det blev opført 1907, og det fungerede som byens forsamlingshus, indtil 

 
Over Barrit Skole, set fra syd, ca. 1940. 
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det blev revet ned i slutningen af 1950-erne. Funktionen var blevet overtaget af 

Sognegården. Martinus Knudsen var bestyrer indtil ca. 1950, hvorefter Kaj Ve-

stermark overtog jobbet indtil nedrivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barrit Langgade 53: Skomagerforretning. Marius Quist købte grunden i 1918, 

opførte huset og drev en skomagerforretning i mange år. Han var medinitiativta-

ger til både Barrit Gymnastikforening og Barrit Mandskor. 
 

Barrit Langgade 55: Garn- og trikotageforretning/slikbutik. Anna Langager 

arvede huset i 1932. Hun drev en garn- og trikotageforretning i en årrække. I en 

periode havde en damefrisør forretning i huset. I 1956 blev huset solgt til Gerda 

Jensen, der indrettede slikbutik i ejendommen og deraf fik tilnavnet ”Slik-Gerda”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Over Barrit med møllen, afholdshjemmet og huse langs Barrit Langgade 

nr. 55 – nr. 59, ca. 1920. 

 
Barrit Afholdshjem / ”Afholdshotellet” / forsamlingshuset, ca. 1908. 
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Barrit Langgade 38: Slagter. Peter Thomsen købte ejendommen i 1920. Han 

havde et udsalg i stuehuset ud mod vejen, kørte landture, hvor han solgte kød, og 

var også hjemmeslagter. 
 

Barrit Langgade 57: Snedkerforretning. Huset er fra 1900. Christian Kristof-

fersen havde en snedkerforretning på adressen til omkring 1950. 
 

Barrit Langgade 40: Huset blev i mange år i perioden beboet af kontrolassistent 

Morten Pedersen. Han kontrollerede fedtprocent og køernes mælkeydelse for eg-

nens landmænd. 
 

Barrit Langgade 59a & b: Husmandssted. Her var i perioden et mindre hus-

mandssted, der blev drevet af Karen og Christian Vejmand. Senere flyttede Ketty 

Breuner, lærerinde på Barrit Skole i ca. 40 år – ind i huset. Det oprindelige hus 

blev nedrevet i ca. 1980 og et nyt dobbelthus opført. 
 

Barrit Langgade 61: En gård. Gårdens beboere kan følges tilbage til midten af 

1700-tallet, hvor den var fæstegård under Barritskov. Den blev i 1903 solgt til 

klodsmager (træskomager) Jens Henrik Jensen. Fra omkring 1930 blev gården 

drevet af Elsa og Johann Wachmann. 
 

Barrit Langgade 48: (Kommunekontor for Barrit-Vrigsted Kommune). Huset 

blev opført til dette formål omkring 1950 og blev brugt som kommunekontor til 

den første mindre kommunesammenlægning i 1966. 
 

Barrit Langgade 54: Huset blev opført 1926 som aftægtsbolig for gården over-

for. Husets første beboer var Marie Tønning. 
 

”Barrit Sportsplads”: Der var bar mark mellem nr. 54 og nr. 70 i 1930-erne til 

omkring 1960. Idrætslige aktiviteter foregik her – efter at hestene eller kvæget 

først var blevet flyttet fra marken, og denne var renset for deres efterladenskaber. 
 

Barrit Langgade 63 ”Wollesminde”: En gård. Gårdens beboere kan følges til-

bage til midten af 1700-tallet, hvor den var fæstegård under Barritskov. Ole Niel-

sen købte gården fri i 1858. Den har været i familien Tønnings besiddelse si-

den1926. 
 

Barrit Langgade 65 ”Petersminde” – også kaldet ”Postgården”, fordi post-

vognen i gamle dage – før Juelsmindebanen - havde vendeplads i gården. Også 

denne gård var oprindeligt en fæstegård under Barritskov. I 1926 blev gården købt 

af Martin Jørgensen, der supplerede indkomsten ved at køre mælk til mejeriet. 
 

Barrit Langgade 67: Arbejdsformidling og isbod. Her boede Anna Berg, der 

var kogekone. Om sommeren, når der var sportsstævner på marken overfor, åbne-
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de hun et udsalg af is til tilskuerne. Hendes mand var ansat hos Dansk Arbejds-

mandsforbund – DAF – og havde et kontor, hvor arbejdsløse kom og fik stemplet. 
 

Barrit Langgade 70: Træskomager. I en stor del af perioden drev ”Sigvald Træ-

skomand” en forretning fra ejendommen. Der blev ca. 1950 tilbygget en Tatol-

forretning. Den blev drevet at Signe Møller Pedersen. 
 

Barrit Langgade 74: Skrædderi og kjolesyning. Her boede i en stor del af peri-

oden skrædder Frits Løvbom, hvis kone syede kjoler. 
 

Barrit Langgade 71 ”Baggård”: En gård. Kathrine og Peter Frederiksen købte 

gården i 1926. De solgte den i 1946 til Esther og Søren Rasmussen, der havde 

gården til 1950. 
 

Barrit Langgade 73: En gård. Også denne gård var en fæstegård under Bar-

ritskov. Gården blev frem til 1947 ejet af Havbjerg Sørensen. 
 

Barrit Langgade 75: Gård og savskæreri. 
Gården var en fæstegård under Barritskov. 

Den blev købt fri af fæstet i 1854. Den blev i 

1931 købt af Else og Thorvald Nielsen, der 

indrettede et savskæreri i bygningerne. Savene 

blev drevet af en mølle – kaldet ”Cykelhjulet 

Mølle”. 
 

Barrit Langgade 77: Husmandssted. Oprin-

deligt et fæstehusmandsbrug under Barritskov. 

Den blev i 1947 overtaget af Christian Rørbye. 

 

Barrit Langgade 76: Damefrisør. Fra ca.  

1945 havde Marie Jørgensen en damefrisørforretning i huset. 
 

Barrit Langgade 81: Vaskekone. Her boede Marie Adolf Rasmussen, der var 

vaskekone. 
 

Barrit Langgade 83: ”Iver Post”, Iver Sigvard Christiansen, boede her. Han var 

postbud på egnen – cykelpost – fra ca. 1915 til 1955. Før ham boede ”Karen Post” 

og ”Peder Post” i huset – de hed Pedersen til efternavn. 
 

Barrit Langgade 80 & 82: Cykelhandel/Smedje. Cykelhandler P.A. Petersen 

købte grunden til nr. 82 i 1905. Senere blev nr. 80 tilkøbt, og her blev så smedjen 

opført. Nr. 82 blev beboelse til smedjen. Smedjen blev omkring 1945 overdraget 

til sønnen Halfdan Munch Petersen. 

 
Savskæreriet og ”Cykelhjulet Mølle” 

i ”røg og damp”, ca. 1940. 
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Barrit Langgade 85: 
”Dobbelthuset”. Sko-

mager. Huset var op-

rindeligt et dobbelthus. 

I en del af perioden 

boede den døvstumme 

skomager, Just Peder-

sen, i huset, hvor han 

drev sin forretning. 
 

Barrit Langgade 84: 
Barrit Fattiggård. Bar-

rit Fattiggård blev op-

rettet i 1870, og driften 

som egentlig fattiggård 

ophørte omkring 1930, da den sidste bestyrer, Kristian Mikkelsen, købte ejen-

dommen. Der var dog ”lemmer” der havde til huse og blev passet i fattiggården 

helt frem til slutningen af 1960-erne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlovsegen og Afholdshjemmet i Over Barrit 
 

Enligt-stående træer har også haft Erik Nielsens særlige interesse. Da der 

står et stort egetræ næsten nabo til arkivet, var det naturligt at undersøge dets hi-

storie. Ydermere fordi ældre mennesker fortalte, at det var en ”Grundlovseg” – en 

kvinde-eg – plantet i forbindelse med grundlovsændringen i 1915, der gav kvin-

derne valgret til folketing og landsting. Det var også vigtigt at få markeret træet, 

idet foretagsomme mennesker med børn i børnehaven, mente at det skyggede for 

meget ind over børnenes legeplads – og at der desuden var rigtig meget godt træ, 

der kunne bruges til brænde, i træet. 

 
Dobbelthuset, Barrit Langgade 85 og smedjen på Barrit Langga-

de 80-82 i kanten af billedet, ca. 1950. 

 
Tidl. Barrit Fattiggård set fra nordvest, ca. 1955. 
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Vi blev fortalt, at skovløber Jensen, der sad i sognerådet havde nævnt træet i 

sin ”tale til kvinderne” ved festbanketten i forbindelse med Sognegårdens og Cen-

tralskolens indvielse i 1956 – og at det nærmest havde været en skandale. Talen 

var i hvert fald blevet refereret i de lokale aviser. Sporet blev fulgt, og af Horsens 

Folkeblad fremgik der: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der var holdt stor fest med ca. 200 indbudte, arrangeret af sognerådet. Fe-

sten blev selvfølgelig holdt i Sognegården, og selvfølgelig skulle der holdes tale 

for damerne. Det faldt i skovløber Jensens lod at stå for dette indslag, og det gjor-

de han meget utraditionelt ved at give dem en ordentlig opsang, hvor han refere-

rede til Grundlovsegen. Et uddrag af journalistens gengivelse af talen: 

Skovløber Jensen er næstformand i både byggeudvalget og i den nybyggede 

Sognegård. Han beklagede, at der ikke havde været kvinder med i byggeudvalget. 

Det havde sin årsag i, at der heller ikke var kvinder med i sognerådet – og det var 

kvindernes egen skyld! Der havde ellers været stort behov for kvindernes sagkyn-

dighed, idet der var flere ting omkring køkkenet og andet, der nok kunne have 

trængt til et godt råd. ”Nu måtte man se at hjælpe sig til rette og lempe lidt over 

manglerne, som man kunne bedst.” 

Kvindernes mening om offentlige sager, havde man, efter skovløberens me-

ning, i det hele taget mærket alt for lidt til i de svundne år, siden 1915. Kvinderne 

mærkedes her og der i foreningslivet, samlede ind, holdt fest, arrangerede udstil-

linger, gik til kursus og til oplysende møder – men det havde jo også været muligt 

uden stemmeret! 

”Kvinderne var så glade for deres nyerhvervede stemmeret, at de i 1915 

plantede en eg ved forsamlingshuset her i sognet. Men stort mere end at plante 

 
Barrit Afholdshjem, 1940. Samlingsstedet blev afløst af Sognegården i 1956. 

Den ca. 25-årige Grundlovs-eg på gårdspladsen ses til venstre i billedet. 
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denne eg, var det ikke blevet til. Og ser man på egen havde den måske haft bedre 

af at blive stående i skoven under forstlig røgt og pleje, stort mere end at se køn 

ud havde den nemlig ikke drevet det til. Heri lignede den godt nok damerne, men 

det var jo ikke dertil, de havde fået deres stemmeret.” 

”Bevares, vi ringeagter ikke skønne kvinder, men vi priser dem, der kan mere end 

at være kønne. Lidt medansvarsfølelse for vort fælles samfund er ikke af vejen. 

Hverken i Barrit-Vrigsted eller andre steder, hvor den savnes nu!” 

Der var altså belæg for, at egetræet virkelig var en Grundlovs-eg. Den delte 

historie med 40-50 andre egetræer rundt omkring i Danmark.  

Vi måtte altså tro, at det var en kreds af lokale kvinder, der tog initiativ til 

plantningen, for det var det alle andre steder. Men vi havde ingen optegnelser om 

arrangementet i arkivet – og heller ikke om fremstående lokale kvinder, der kunne 

tænkes at have taget initiativ til en markering af begivenheden. 

Der var én kvinde med lokal tilknytning, der kunne have holdt en tale, der ville 

have givet genlyd. Ane Grethe Antonsen (1855-1930) var en lokal bondedatter, 

der i 1870-erne forlod Barrit for at blive skuespillerinde. Hun formåede at slette 

sin dialekt og gøre så stort indtryk, at hun i 1885 debuterede og blev fastansat på 

Det Kongelige Teater. Hun vendte først tilbage til Barrit for at blive begravet. 

 I 1907 udgav hun et lystspil, ”Gamle Jomfruer”, om pebermøers vilkår. 

I stykket tager hun kvindegruppens vilkår og 

selvundertrykkelse under kærlig ironisk be-

handling, og hun lader bl.a. en af de mere op-

rørske udtale (Omskrevet til mere moderne 

skriftsprog fra den oprindelige replik): ”Hvis 

fremskridtskvinderne virkelig ville gøre noget 

for deres medsøstre, skulle de først og frem-

mest arbejde for ændring af kvinderollen f.eks. 

i forbindelse med frieri, hvor mændene alt for 

længe har haft monopol. Det ville være af 

større vigtighed for kvinders livslykke end om 

de opnåede valgret!” 

En ændring af kvinderollen! Det blev først for 

alvor taget op af Rødstrømperne 60 år senere, 

og her 8 år før kvinderne fik valgret! 

Hvis Ane Grethe Antonsen havde talt ved et  

grundlovsarrangement i Barrit, måtte der være skrevet om det i aviserne. Alle loka-

le aviser blev tjekket, og flere af dem havde fyldige reportager om arrangementer i Østjyl-

land. Der var gengivelse af hele taler og navne på både de kvindelige talere, og hvem der 

svang skovlen – men ikke et ord om Grundlovsegen i Barrit. Så hvad skete der? 
 

Tilbageblik på historien: 

Danmarks grundlov fra 1849 var kun delvist demokratisk, idet en stor del af 

befolkningen blev efterladt uden valgret. Undtagelserne blev kaldt ”de 7 f’er”:  

 
Ane Grethe Antonsen (1855-1930) 
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 Fruentimmere (kvinder),  

 Folkehold (tjenestefolk), 

 Fattige (folk, der modtog støtte fra fattigvæsenet) 

 Forbrydere (folk der var dømt for en kriminel handling) 

 Fjolser (intelligenshandicappede) 

 Fremmede (udlændinge) 

 Fallenter (folk der var gået konkurs med en forretning eller virksomhed) 

I 1915 gjorde folketing og landsting i enighed op med ”de to første f’er” og 

gav kvinder og tjenestefolk valgret. Der var altså ingen folkeafstemning! Med 

enighed havde folketinget og landstinget denne mulighed for at foretage ændrin-

ger i selve grundlaget for rigets ledelse. 

Allerede fra slutningen af 1800-tallet var der et stigende pres fra kvindeor-

ganisationer og demokratisk sindede politikere for at give kvinderne politisk ind-

flydelse – de udgjorde trods alt halvdelen af befolkningen.  

Presset gav resultat i form af valgret og valgbarhed for kvinderne til sognerådene i 

1908. I 1915 faldt så den sidste lovmæssige bastion mod kvindernes deltagelse i 

det offentlige politiske liv. Det blev fejret med plantning af egetræer i 40-50 lo-

kalsamfund rundt omkring i landet – og altså også i Barrit. 

Trods det synlige bevis på en gruppe aktive kvinder - eller mænd, der tog 

kvindernes rettigheder alvorligt- nåede der aldrig at komme en kvinde med i sog-

nerådet i Barrit-Vrigsted Kommune inden sammenlægningen til Juelsminde 

Kommune i 1970. Så skovløber Jensen havde måske en pointe i sin ”tale til da-

merne”. 

Den mest sandsynlige historie 

Tidligere sognerådsformand, Evald Tønning, har i et skrift fortalt, at Grund-

lovsegen i Barrit blev plantet på Afholdshjemmets gårdsplads af gartner Smed-

skær fra Barrithule – altså ikke af en kvinde. Pilen peger på, at Barrit-Vrigsted 

Afholdsforening har bestilt træet og fået det plantet. Men smed de den bare i jor-

den uden videre foranstaltninger?  

Afholdsbevægelsen var meget engageret i kvindernes valgret, idet der var et 

enormt drikkeri både på arbejdspladserne, efter arbejdets ophør og i fritiden. Det 

var mændene der drak. Det gjorde politikerne også. Det er ikke tilfældigt at Folke-

tingets kantine hedder ”Snapstinget”. Så kvindelige politikere, der vidste noget 

om spiritussens ødelæggelse af familier, stod meget højt på afholdsbevægelsens 

ønskeseddel. 

Afholdsbevægelsen stod meget stærkt i Barrit og Vrigsted sogne. Barrit-

Vrigsted Afholdsforening opstod før 1896, og første formand var skrædder Jens 

Christensen, der, på trods af at han var socialist (socialdemokrat, da det parti op-

stod), blev valgt som sognerådsformand i 1908. Han gik videre til amtsrådet og ud 

af sognerådet i 1910; men den øvrige bestyrelse talte både sognefogeden i Barrit, 

flere gårdejere og lærere, der var kendte for deres store engagement både i skolen 

og i samfundet. Fra 1915 var afholdsforeningens formand, dengang Steffen Niel-
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sen, igen formand for sognerådet. Han fortsatte som formand for sognerådet i de 

næste 27 år.  

I 1907 var der medlemmer nok i afholdsforeningen til, at de opførte et alter-

nativt mødested til krostuen og fattiggårdens mødesal. Et sted, hvor almindelige 

mennesker kunne mødes og feste – uden alkohol. Det blev til Barrit Afholdshjem, 

hvor Grundlovsegen blev plantet. 

Barrit Afholdshjem blev byens forsamlingshus. Stort set alt foregik i Afholds-

hjemmet: gymnastik, foredrag, folkedans, juletræsfester, dilettant – og med tiden: 

biografforestillinger, 4H-kurser, private fester og baller, som forsamlingshuset 

selv eller en forening stod for. Nogle af Over Barrit Skoles timer foregik også i 

Afholdshjemmet. 

Men der blev ikke nydt spiritus til arrangementerne. Det medførte at forsamlings-

huset også blev kaldt ”Vandhuset”.  

- Men arrangementet med at plante en Grundlovs-eg ved Afholdshjemmet 

blev ikke nævnt i nogen relevante protokoller! Ingen fest i Afholdshjemmet og 

intet nævnt i afholdsforeningens protokoller. Så der tilbagestår en tvivl, om hvem 

der var de aktive i fejringen af kvindernes valgret i Barrit-Vrigsted i 1915. 

Der var faktisk et socialdemokratisk grundlovsarrangement i Landbohjem-

met Skovlyst nede i Smedskærlund. Til dette arrangement var Bjerre-kredsens 

socialdemokratiske folketingsmedlem inviteret til at holde en tale – og så var der 

bal bagefter. Der står heller ikke noget i Barrit-Vrigsted Socialdemokratiske For-

enings protokol om plantning af en grundlovs-eg ved Afholdshjemmet. Tvært 

imod havde man på det tidspunkt en skandale at forholde sig til: To medlemmer 

havde ødelagt børnenes julefest på Barrit Kro ved at være umådeholdent berusede.  

Det er næsten utænkeligt, at afholdsforeningen, med plantning af en grund-

lovs-eg, ville være en del af socialdemokraternes arrangement i Skovlyst Hvis de 

skulle fejre begivenheden, ville de gøre det i Afholdshjemmet – og træet står der! 

 

Elektrificeringen i Barrit-Vrigsted Kommune 
 

I slutningen af 1970-erne besluttede bestyrelsen i Bjerre-Hatting Herreders 

Højspændingsselskab (BHHH) at alle luftledningerne skulle i jorden som kabler. 

Begrundelsen var, at det ville øge forsyningssikkerheden – el-nettet ville ikke 

længere være følsomt over for storm og isslag. I 1990-erne var man kommet så 

langt, at de gamle transformatortårne stod som tomme skaller rundt omkring i 

landskabet. I Barrit-Vrigsted Lokalarkiv fik vi en henvendelse om at udpege et par 

tårne, som skulle blive stående som kulturminder over en periode i den tekniske i 

den tekniske udvikling. 

I lokalarkivet blev det min - Erik Nielsens - opgave at komme med et oplæg, 

så vi kunne udpege disse bevaringsværdige transformatortårne i samarbejde med 

BHHH. Resten ville blive fjernet. Vi blev enige om transformatortårnet i Smed-

skær overfor Vrigsted Savværk ved Hornsyldvej/Vejlevej og transformatortårnet 
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 i Barritskovby ved Johanne 

Bangs gård på Barrit Langga-

de 189A. Det blev også start-

skuddet til et længere forløb 

med læsning om og undersø-

gelse af elforsyningen i Bjerre 

Herred. Jeg har altid interesse-

ret mig for el, teknik - og lo-

kalhistorie. 

I Bjerre Herreds Bogen 

2 er der et stort afsnit om ”El-

forsyningen i Bjerre Herred” 

1918-1997. Beslutningen om  

elforsyning i Bjerre Herred  

blev truffet i 1918. En hovedledning fra Horsens til Vrigsted var opført i 1919, og 

anlægget blev betragtet som så afsluttet, at andelshaverne i Bjerre-Hatting Herre-

ders Højspændingsforsyning overtog anlægget i 1920. Og dog var der langt fra 

indført elkraft i området i 1920. Noget har jeg undersøgt og noget husker jeg selv, 

og noget stammer fra andres beretninger. 

I starten var forsyningen meget ustabil, fordi materialerne var for dårlige. 

Isolatorer brændte sammen og strømmen slog igennem. Det medførte brand i top-

pen af mange master.  

Der var mange krøller på historien om elkraftens udbredelse. Først i slutningen af 

1930-erne var elkraften så sikker og billig, at store virksomheder som mejerierne 

smed de gamle damp-

maskiner ud og erstat-

tede dem med elmoto-

rer. 

Jeg har snakket med 

én, der kunne fortælle, 

at elforsyningen til den 

østlige del af Barrit-

Vrigsted Kommune 

først kom syd for Hor-

sens-Juelsmindebanen 

i 1934. Han fortalte, at 

el-ledningerne blev ført 

fra Barrit St. til Gram-

tange; men det var kun 

dem, der boede nord 

for Juelsmindebanen, 

der kunne få strøm.  

 
Juelsmindebanens forløb sydvest for Gramtange, 1937. Kilde: 

Historiske Kort på Nettet: https://hkpn.gst.dk  

 
Agnes Jørgensens købmandsforretning ved Hornsyld-

vej-Vejlevej med et transformatortårn stående på den 

anden side af vejen, ca. 1955. 

https://hkpn.gst.dk/
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Dengang krydsede nuværende Gramtangevej Juelsmindebanen på vej ned til 

”Herstedbæk” ved krydset med nuværende Sigurd Stenhøjsvej (markeret med pil 

på kortet). Vejle-Juelsminde-landevejen eksisterede ikke dengang, den blev først 

åbnet i 1947. 

Problemet med at komme over banen med el-ledningerne var, at anlægsudgifterne 

var høje på grund af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Lige syd for banen 

var der 2 landmænd, der gerne ville have strøm, men veg tilbage for prisen – det 

var 500 kr. til hver. Den ene havde bygget ny og større stald, og havde kun en 

”hestegang” til at trække sit tærskeværk og kværnen, så han havde brug for 

strømmen; men den anden havde en 3½-HK petroleumsmotor til sit arbejde og 

ville ikke betale for anlægsarbejdet. Så han bremsede strømforsyningen sydpå helt 

til 1934. 

De to landmænd var Jens Bjerremand Mikkelsen, der gerne ville have strøm, og 

Jens Jensen, der havde nok i sin petroleumsmotor. Historien har jeg fra Vagn 

Bjerremand Mikkelsen, den førstes søn. Der har sikkert været flere af den slags 

historier. 

Så sent som under krigen var forsyningssikkerheden så lille og rationeringen 

så stærk, at vi måtte bruge strømmen ”på skift”. På Vrigsted Østergård måtte vi 

f.eks. tærske om natten. Det var hårdt og farligt for os børn at rode rundt i næsten 

total mørke. Hjælpe til skulle vi. 

Også efter krigen manglede der strøm rundt om på gårdene, og der var stadig 

ejendomme uden strøm. Mange steder var der brugt dårlige materialer, der nedsat-

te virkningsgraden. Der var stor kobbermangel efter krigen, så ledningsnettet be-

stod mange steder af jerntråd, der havde for stor modstand. Der stod f.eks. en 

gammel transformator på Skulsballevej. Den stod ved det levende hegn mellem 

Skulsballevej 13 og 15. Den fungerede dårligt og var placeret for langt fra vigtige 

forbrugere. Til supplement for transformatoren på Skulsballevej blev der opført en 

ny transformator i Smedskær overfor Vrigsted Savværk, der var storforbruger af 

strøm. 

 

Transformatoren i Smedskær 
 

Transformator nr. 117 i Smedskær fik særligt min interesse. Den blev opført 

på matr.nr. 51a, Vrigsted By - ca. 40 m. fra Vejle-Juelsminde-landevejen og på 

østsiden af nuværende Hornsyldvej. 

Hovedformålet med transformatortårnets placering var at forsyne Vrigsted 

Savværk med strøm. I samme omgang fik man elforsyning i hele Smedskær-

området, hvor man hidtil havde klaret sig med petroleumslamper. 

Savværkets dieselmotor kunne ikke mere klare det stigende energiforbrug, der 

fulgte af savværkets stadige udbygning Jeg ved at savværkets dieselmotor var en 

16-HK-motor udstyret med et mægtigt tonstungt svinghjul, der trak den store 

bloksav. Det blev startet med trykluft, og opstarten kunne høres i flere kilometers 
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afstand. Anlægget afgav store røgringe, der var synlige langt op i luften, indtil 

svinghjulet var i fart.  

Transformatortårnet i Smedskær blev bygget i 1952 af murermester Chr. 

Bøttcher fra Lindved ved Hornsyld. Opførelsestidspunktet husker jeg selv i for-

bindelse med, at jeg på det tidspunkt arbejdede hjemme hos min far i Neder. Vrig-

sted - året efter var jeg indkaldt som soldat. Robert Hansen, der voksede op i 

Smedskærlund 2, og som jeg har snakket med om sagen, husker årstallet i forbin-

delse med sin skolegang i Vrigsted Skole, hvor han kom forbi byggeriet hver dag i 

en periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det med datering er ofte et spændende problem i lokalarkiv-sammen-hæng. 

Regningen for murerarbejdet kan være dateret året efter opførelsen. Et billede kan 

rumme detaljer, der kan hjælpe og forvirre. Se på ovenstående billede af transfor-

matortårnet. Vrigsted Savværk og Agnes Jørgensens købmandsforretning: Hvor-

når blev fotografiet til? 

 Amtsvejen / Vejle-Juelsminde Landevej i forgrunden blev færdig i 1947.  

 Agnes Jørgensen købte grunden, Hornsyldvej 1, i 1949 og flyttede efterfølgen-

de sin købmandsforretning i Smedskærlund op til amtsvejen. Hendes første 

ishus havde front mod Vejlevej, medens et senere havde front mod Hornsyld-

vej - efter at den var blevet rettet ud på det sidste stykke ned mod Vejlevej. 

 I de første år efter Vejlevejs færdiggørelse gik Hornsyldvej stadig ind omkring 

Vrigsted Savværk, vest om Agnes Jørgensens forretning og ned til Smedskær-

lund.  

 Transformatortårnet blev opført i 1952. 

 Vejtræerne levede et kort liv til begyndelsen af 1960-erne. De blev fjernet igen 

af hensyn til trafiksikkerheden. 

 
Agnes Jørgensens købmandsforretning, Vrigsted Savværk og transformatortår-

net i Smedskær, ca. 1963. 
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 Billedet er et regulært farvebillede – ikke et farvelagt sort/hvidt-billede. 

 Savværkets lagerhal blev opført i begyndelsen af 1960-erne. 

 Sammenlagt giver det et billede fra første halvdel af 1960-erne. 

Manglen på beplantning, jernstakittet og cigaretautomatens udseende giver oplys-

ninger om det samme. 

I 2011/2012 kom transformatoren i Smedskær igen i fokus. Glud Museum 

var ved at udvide med nyere bygninger og forhold, som de gerne ville illustrere, 

så de ønskede sig et transformatortårn til at indgå i miljøet på museet. 

Det endte med at transformatortårnet i 

Smedskær blev udpeget som det tårn, der 

skulle være en museumsgenstand i en 

uoverskuelig fremtid. 

Den 1. feb. 2012 blev det frigravede tårn 

hejst over på en blokvogn af en stor kran, 

og så blev den, midt om natten, kørt, opret-

stående og 11 m. høj, til Glud ad Vejlevej 

til Juelsminde og videre ad Gludvej. Den 

vejede 49 ton, så det var noget af en trans-

port. 

Det nye/gamle transformatortårn blev ind-

viet på sin nye placering ved Glud Muse-

ums sæsonåbning i 2012. 
 

Kilder:  

Bjerre Herreds Bogen 2, Glud Museums Forlag, 

2001. 

 
 

Mellem Vrigsted og Barrit: Smedskær, Smedskærlund og Løg-

balle 
 

Området Smedskær og samlingen af huse i Smedskærlund, sydøst for Vrig-

sted og nordvest for Barrit, udgør sammen med en anden samling af huse og min-

dre ejendomme, Løgballe, et særligt område i Barrit-Vrigsted Kommune. Området 

er meget naturskønt. Der er dybe dale, bække der snor sig gennem landskabet og 

småskove, der gror, hvor intet andet lader sig dyrke på grund af hældning, vand 

eller jordbundsforhold med stift ler.  

Samfærdselsmæssigt var hele området nord for Vejle Fjord vanskeligt til-

gængeligt på grund af dale med skrænter, vandløb og skove.  

Det kan også se ud som om man ved den store jordreform i 1788, både i 

Barrit og Vrigsted sogne fik placeret en stor del af sognenes husmænd og boelste-

der i området omkring Staksrode Bæk, som tilløbet til Rosenvold Å kaldes i om-

rådet. Der var en købmand i Smedskærlund; men ellers måtte beboerne bevæge 

 
Transformator nr. 117 på Glud Museum, 

2012. 
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sig til Barrit eller Vrigsted i alle andre ærinder. Kun en poststi forbandt de to sam-

linger af huse. Det var et udkantsområde; men også i udkantsområder kan der ske 

ting, som det er værd at berette om. F.eks. opstod der, ved Indre Missions frem-

march, en husmenighed i Løgballe. Det understreger måske også, at man følte sig 

overset af de ”højere verdslige magter”. 

Dalen mellem Barrit og 

Vrigsted set fra Enemærke-

gård mod Skulsballe. Smed-

skær ligger skjult bag bakken 

med Barrit Vandværks Mølle, 

der pumpede vand op til 

vandtårnet. 

Vejle-Juelsminde Landevej 

kom senere til at passere dal-

en - og mange andre som 

den.  

Glasmaleri af Carl M. Gy-

desen, ca. 1935. 

Fra Vestergård i Over Barrit har der fra gammel tid været sti-forbindelse/ 

markvej til Smedskærlund og videre til Løgballe. Både for beboerne i Smedskær-

lund og landposten var det en genvej til Over Barrits forretninger, kirken, præste-

gården m.m. I dag udgør ejendommene i området de første numre på Barrit Lang-

gade 

Fra Smedskærlund fortsatte stien over bækken til Løgballe. På den side af 

bækken blev den hovedsageligt benyttet som poststi, idet Vrigsteds landpost kunne 

spare adskillige kilometer, når han på ruten havde været i Smedskærlund og skulle 

fortsætte i Løgballe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poststierne fra Over Barrit til Løgballe. Kilde: https://hkpn.gst.dk 

https://hkpn.gst.dk/
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Begge stier eksisterer stadig i 2018. Den vestlige sti - i et lidt anderledes 

forløb - bliver vedligeholdt som natursti. Passagen af den ene bæk, i nærheden af 

sammenløbet af de to bække, kaldes folkeligt ”Æ Gruekedel”. 

 

Amtsvejen Vejle-Juelsminde Landevej 
 

En anden historie om vejforbindelsen i Smedskær/Løgballe-området. Igen 

med Erik Nielsen som kilde: 

Amtsvejen/Vejle-Juelsminde-Landevejen blev projekteret i 1938. Der var et 

stort behov for en landevej, der kunne forbinde Vejle med Juelsminde. Landeve-

jen blev også påbegyndt, fordi den kunne bruges som beskæftigelsesprojekt til 

afhjælpning af den store arbejdsløshed i 1930-erne.  

Ved siden af de store visioner med amtsvejens anlæggelse var der lokalt meget 

fornuft i anlægget af landevejen. Den forbedrede samfærdslen i hele området nord 

for Vejle Fjord. Før landevejens opførelse var en rejse fra Vejle til Juelsminde en 

tur ad småveje – på kryds og tværs - rundt til alle landsbyer nord for fjorden. 

Byggeriet fik stor betydning for en del lodsejere her i Vrigsted. Især da den 

skulle tværs igennem skoven fra Løgballe til Smedskær. Byggeriet berørte skove-

ne tilhørende Vrigstedgård, Nørregaard, Overgård og Vrigsted Østergård. Vi skul-

le have fældet alle træer og ryddet op i vinteren 1938 – 39. Der var ikke noget der 

hed motorsav den gang. Det var ned på knæ, og to mand i hver sin ende af en lang 

skovsav, og bagefter i gang med skovøksen for at afgrene træerne.  

Man begyndte arbejdet med vejbyggeriet i vinteren 1939-40, og det foregik 

med skovl og trillebør på udlagte brædder. Specielt på vores grund skulle der gra-

ves meget væk, der hvor udgravningen i øst nu er, og det skulle køres ud og fyldes 

i hullet over bækken for at bygge en dæmning op der. Man kørte simpelthen det 

hele med trillebør fra udgravning til opfyldning til man var i bund, og dæmningen 

var fyldt op til samme højde. Først derefter blev der lagt tipvognsspor ud, for også 

at få lavet bredden af vejen.  

Arbejderne var arbejdsløse, og fortrinsvis fra Vejle. De var fattige. Jeg hu-

sker bl.a. nogle barbersvende. De havde kun små sko på, og det passede ikke sær-

lig godt til det fede ler dernede, og så især om vinteren. De blev hver dag kørt 

herud i en gammel rutebil. Chaufføren deltog ikke i arbejdet, så det var en lop-

petjans for ham. Han så også sit snit til at fælde og stjæle en afgrøde kurvepil, som 

min far dyrkede dernede ved skoven. Det hele var fjernet en dag min far kom der-

ned. Han havde bundtet dem og transporteret dem til Vejle om aftenen på taget af 

rutebilen. 

En vinterdag da det begyndte at kunne ligne en vej, havde en gårdmand fra 

Barrit sendt sin karl til Stoubyområdet med hestevogn. Han skulle op omkring 

Vrigsted ad den gamle vej, så det var en lang tur. Gårdmanden havde bestemt gi-

vet karlen besked om ikke at stikke genvej gennem skoven, for leret var bundløst 

på grund af vintervejret. Men karlen trodsede advarslen, og stak alligevel ned 
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gennem skoven, men han kom ikke engang ned til dæmningen, før heste og vogn 

gik uhjælpelig fast. Hestene blev bjærget i løbet af aftenen, men vognen forsvandt 

ned i leret, og den sidder der altså endnu. 

Efter krigen blev der så lagt sten og materialer ud, og man kunne begynde at 

færdes på vejen. Den blev åbnet for trafik i 1947. Efter et par år blev der lagt as-

falt på. Men siderne, både i udgravningen og på dæmningen, blev ved at skride 

ned. Det kostede amtet mange penge før det lykkedes at stabilisere siderne. 

Nye udviklingsmuligheder: 

Anlægget af Vejle-Juelsminde Landevejen medførte forventninger: Først og 

fremmest om øget trafik; men også om øgede erhvervsmuligheder.  

Agnes Jørgensen havde en købmandsforretning nede i Smedskærlund. Den var 

nærmest gemt væk på en sidevej til vejen mellem vejen fra Hornsyld til Stenhøj 

Strand. Hun flyttede købmandsforretning og bolig op til den nye Vejlevej i et ny-

bygget hus.  

Gunni Pedersen 

fik også lov til at opføre 

bolig og barberforret-

ning ved krydset mellem 

den nye Vejlevej og 

Kirkebro.  

Forventningerne gik på, 

at hvis der kom flere 

huse og forretninger til, 

kunne man få Over Bar-

rit og Barrit Kirke til at 

hænge sammen. Over 

Barrit ville begynde at 

ligne en by. Man kunne  

forestille sig et nyt centrum mellem kirken, skolen og alle forretningerne i Over 

Barrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnes Jørgensens købmandsforretning ved 

Vejlevej, ca. 1952. 

 
Gunni Pedersens frisørsalon ved Vejlevej, 

ca. 1955. 

 
Smedskær og Smedskærlundmed den nye Vejlevej, 1957. Kilde: 

https://hkpn.gst.dk 

https://hkpn.gst.dk/
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Sognerådet syslede, på et tidspunkt, med planer om at få udrettet landevejen 

fra Horsens gennem Bjerre og Hornsyld til Stenhøj Strand, hvor man i forvejen 

udskibede træ over stranden. Der kunne måske anlægges en mole??? 

Men udviklingen udeblev. Der kom ikke nogen ny ”handelsgade” eller hovedgade 

i Barrit. Begge forretningerne er i dag private boliger.  

 

Landbohjemmet Skovlyst i Smedskærlund og ”Boerland” 
 

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 Smedskærlund. 

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, afholdshjem 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.  

Hele idéen hvilede på tinglysningen og anerkendelsen af institutionen som et 

”landbohjem” med vedtægter og et almennyttigt formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skovlyst med pavillon set fra haven, ca. 1910. 



31 

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”. 

Lovgivningsmæssigt var Skovlyst, der også blev kaldt ”Smedskærlund”, det 

eneste registrerede ”gæstgiveri” i Barrit-Vrigsted Kommune i begyndelsen af 

1900-tallet. Den blev i 1912 (samtidig med at forordningerne om de kongeligt 

privilegerede kroer ophørte) til ”Landbohjemmet Skovlyst”. Det blev tinglyst med 

formålet: ”At give medlemmerne adgang til adspredelse og selskabelige sammen-

komster.” 

Smedskærlund/Skovlyst blev hurtigt et velbesøgt samlings- og forlystelses-

sted. Det var værtshus for de lokale og forlystelsessted og udflugtsmål for andre. 

Det lå naturskønt, der kunne spises og drikkes, der kunne danses og spilles kegler. 

Man kunne gå tur langs bækken og i skoven, og der kunne overnattes – hvad kun-

ne man ønske sig mere? 

Skovlyst blev i 1915 brugt til den lokale fejring af kvindernes valgret. En folke-

tingsmand fra Bjerre holdt en tale om den skelsættende beslutning – og så var der 

bal bagefter! 

Man kan følge Skovlysts udvikling, som gæstgi-

veri, forlystelsessted og landbohjem i realregiste-

ret 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 sønnens, Arthur 

Blume Jacobsens erindringer, hvoraf det frem-

går, at Jens Jacobsen drev Skovlyst, anlagde keg-

lebanen 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. 

Skovlyst brændte i november 1922 og blev aldrig 

genopført. 
 

Historier fra Skovlyst: 

Arthur Blume Jacobsen (1882-?) om barndomshjemmet i Smedskærlund: 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 senere blev mit barndomshjem. De 

 
Broen over bækken i haven bag 

Skovlyst, ca. 1910. 
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blev gift i 1863. I den første tid far og mor var gift, ernærede han sig som tække-

mand……. Senere fik han købmandshandel……. 

….. 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 købmandsforretningen. Det vil sige, at de der var medlemmer af 

klubben, måtte han 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 medlemmer 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 byg-

gede far også en sal til huset, og nu blev der holdt forskellige fester og også dan-

seskole til fryd for vi børn. Det var store fester f.eks. høstfest, hvor vi havde stort 

dansetelt og haven var illumineret med kulørte lamper.  

Jeg var nu blevet 10-11 år….. 

Erik Nielsen om ”Boerland” og Skovlysts endeligt: 

”Boerland” er området mellem Løgballe og Hyrup, og vejen/stien ”Boer-

landsvej” er stien fra Løgballe gennem skoven forbi Høgstedgård til Lysegårdsvej 

i Hyrup. (Navnene har forbindelse til ”boerne” og ”boerkrigen” i Sydafrika i be-

gyndelsen af 1900-tallet. Boerkrigen var verdens første guerillakrig, hvor de hol-

landske kolonister, der førte løsrivelseskrig mod den engelske kolonimagt udnyt-

tede det ”vilde” landskab til deres overraskelsesangreb; men det var også et land-

skab, som man kunne blive væk i!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprindelsen til navnet Boerland stammer fra 3 ungkarle nede ved Lysegård. De 

havde det med at gå over til Smedskærlund – en danse- og drikkebule, der eksiste-

rede i Smedskær op til 1922. Når de senere på aftenen returnerede, kunne der 

 
Ruten gennem ”Boerland”, 1937. Kortkilde: https://hkpn.gst.dk 

https://hkpn.gst.dk/
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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 områ-

det vest for skoven for ”Boerland”, og markvejen blev kaldt ”Boerlandsvej”. 

Skovlyst brændte i 1922, og det eneste, der var tilbage, var kælderen og 

sodsværtede ruiner. Det var jo træbygninger, og det gik hurtigt. Men i kælderen 

”overlevede” spirituslageret, og selvom døren sikkert var forsvarligt låst, var 

fristelsen åbenbart for stor og faren for at blive opdaget for lille, så den blev 

brudt op, og man gik i gang med nydelsesmidlerne. Det fortaltes, at der var usæd-

vanlig mange fulde folk på vejene fra Smedskærlund i perioden efter branden.  
 

Skovlysts ejere: 

1855-1882: Laurs Sørensen var gårdejer på Barrit Mark. Han solgte i 1875 ho-

vedparcellen (matr.nr. 6b) til en søn; men beholdt 6d med påstående byg-

ninger, der omfattede en pavillon, kaldet ”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 Sørensen. 

1898-1908: Rasmus Sørensen, proprietær fra Jelling, købte Skovlyst: Bygninger 

med fast inventar såsom kedler og kakkelovne samt alt til restaurationen 

hørende inventargenstande: Skænk, for- og bagdisk, borde, stole, bænke, 

hængelamper, skilderier, og flag i salen. Endvidere karafler, glas og kopper, 

petroleumsovn samt keglebane med kegler og kugler.  

1908-1911: Rasmus Brund Nielsen, der var købmand fra Løgballe, købte 6d med 

bygninger, løsøre og inventar – herunder restaurationsinventar. Ejendom-

men blev på det tidspunkt kaldt ”Smedskjærlund”. 

1911-1918: En frk. Karen Johansen fra Fredericia afholdt tvangsauktion over 

Rasmus Brund Nielsens ejendom ”Skovlyst” og bød selv ejendommen 

hjem. Hun solgte 6d videre til entreprenør 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 må-

neder videresolgte Skovlyst. 

1918-1921: P. Blohm, der var pensioneret lokomotivfører fra Horsens, købte 

Skovlyst. 

1921-1923: O.P. Nielsen, handelsbetjent fra Århus købte ”Skovlyst”: 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 omfattede 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 genopfø-

relse. 
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Savmøllen i Smedskærlund 
 

I gamle dage lå der en lille savmølle i Smedskærlund. Det var ikke stort an-

det end en sav, der blev trukket af et møllehjul, der igen blev drevet af vandet i 

Rosenvold Bæk, der løber lige forbi. 

Stedets historie har sammenhæng med gården Bøgensminde, nuv. Vejlevej 51 i 

Løgballe. 

Knud Nikolajsen, født 1836 i Neder Vrigsted og viet til Mette Marie Rasmussen, 

født 1842 i Barrit Enemærke købte Bøgensminde i 1871. Han døde 1904, og 

hun døde 1905, begge i Løgballe. De havde 2 sønner: 

Kristian Marius Nikolajsen (den yngste), født 1884 i Bøgensminde, Løgbal-

le. Viet til Hansine Kirstine Hansen, født 1881 i Vrigsted. De overtog Bø-

gensminde efter hans forældre. Hun døde 1956, og han døde 1960, begge i 

Løgballe. De havde en søn: 

Knud Nikolajsen, født 1914 i Løgballe. Viet til Sofie Vilstrup, født i Gje-

sing ved Hovedgård. De overtog Bøgensminde efter hans forældre. Han 

døde 1994 i Løgballe. 

Nikolaj Ole Nikolajsen (den ældste søn og på sine gamle dage kaldet 

”Gammel Laj”), født 1873 i Bøgensminde, Løgballe. Han levede ugift. I 

1915 og 1916 købte han et par parceller i Smedskærlund og opførte et min-

dre savværk. Han døde 1941. 

De to parceller, som Nikolaj Nikolajsen købte var et par små stykker jord på 

tilsammen ca. 3750 m2, hvor den ene gav adgang til huset fra Smedskærlund, på 

den anden lå huset.  

Rosenvold Bæk 

snoede sig langs parcel-

lens østside, og her var 

der mulighed for at ud-

nytte vandstrømmen til at 

drive et møllehjul.  

Nikolaj Nikolajsen fik 

opført et vandhjul, der 

trak en tømmersav. Der 

var altså tale om et min-

dre savværk. Møllehjulet 

var et skovlhjul med un-

derløb. Fundamentet for 

vandhjulet står stadig på 

grunden (2018). 

Jeg - Erik Nielsen - husker møllehjulet, mens det stadig kunne køre. Det var 

en speciel konstruktion. Det blev fortalt at flere børn på egnen – bl.a. en af pigerne 

fra Skulsballe - var modige nok til at kravle ind i hjulet og køre med rundt. 

 
Vandhjulet ved Smedskær Savskæreri, ca. 1950. Familien 

foran boede en overgang til leje i huset. 
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Efter Nikolaj Nikolajsens død i 1941 forfaldt 

vandhjulet, og det blev taget ned omkring 1950. 
 

Mere om ”Gammel Laj”: 

Gammel Laj var meget vidende om vejrforudsi-

gelser. Under krigen 1940-45 var min far og Gammel 

Laj begge snefogeder, Gammel Laj i Smedskær- og min 

far i Neder Vrigsted-området. Vintrene var hårde og 

lange, og de mødtes i embedsmedfør. Snakken faldt på, 

om det ikke snart kunne blive forår. ”Det kan jeg sige 

dig på onsdag”, sagde Gammel Laj. ”Der er  

det ”Tamperdag” (Den 2. onsdag i første årstidsmåned – f.eks. marts), og som 

vejret er på Tamperdag bliver det resten af årstiden. Næste onsdag var mild og 

lys, og sådan blev foråret. Siden noterede vi vejret på tamperdagene, og det er 

utroligt så tit det passer. 

Gammel Lajs job som snefoged giver 

anledning til en anden historie med forbin-

delse til ham: Dengang blev vinteren forbe-

redt med opsætning af ”snehegn” på mar-

kerne. De skulle få snedriverne til at lægge 

sig på marken og ikke på vejen. Der blev og-

så opsat ”sneviske”, stænger med en halm-

dusk, der viste, hvor man - især mælkeku-

skene - uden fare for at køre i grøften, kunne 

køre ind på en mark, hvis vejen var dækket 

af dyb sne.  

Snefogeder blev udnævnt af sognerå-

det for 3 år af gangen, og snehegn, sneviske 

og snerydning var deres ansvar. De kunne 

udkommandere mandskab fra gårdene til 

snerydningen. Gammel Laj satte et år, under 

krigen, et par sneviske ved Lundevej mellem 

Neder Vrigsted og Løgballe. Den ene slog 

rod, og træet står der endnu i 2018, som et 

vidne om arbejdsopgaver og vintre i en an-

den tid.  
 

Kilder: Sofie Nikolajsen, enke efter ovennævnte Knud Nikolajsen (1914-1994). 

  

 
Sneviske opstillet ved Det Lille Træ på 

Lundevej mellem Neder Vrigsted og 

Løgballe. ”Det Lille Træ” startede som 

en snevisk! 

 
Nikolaj Nikolajsen  
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Om Vrigsted Sogn 
 

Som nævnt i afsnittet om Barrit-Vrigsted Kommune er det svært at forstå 

udviklingen i Vrigsted Sogn uden at indbefatte sognets historie fra fæstetiden og 

stavnsbåndet. Gårdene i Vrigsted blev hovedsageligt ejet af adskillige fjerntlig-

gende godser. For bønderne betød det, at de selvfølgelig skulle udrede landgilde 

som afgift for at have gården i fæste - som alle andre bønder. Men de blev fri for 

hoveriarbejde og ofte også ægd (at levere hestespand, vogn og kusk til godsets 

behov for transport). Vrigsteds bønder kunne koncentrere sig om at dyrke deres 

jord og få det størst mulige udbytte. Det gav frihed, selvstændighed og selvbe-

vidsthed. 

Allerede omkring 1800, hvor pietismen og rationalismen stredes om hvor-

dan troen på Gud skulle manifestere sig i det levede liv, sporede man denne selv-

stændighed og selvbevidsthed på egnen. ”De Stærke Jyder” opstod som en folke-

lig vækkelse, hvor et personligt gudsforhold og et fromt liv, funderet på Biblen i 

hjemmet, Kingos salmebog i kirken og Pontoppidans Forklaring i konfirmandfor-

beredelsen var grundstenene. I slutningen af 1700-tallet blev Pontoppidans forkla-

ring udskiftet med biskop Balles lærebog, og også Kingos Salmebog blev erstattet 

med en ny Evangelisk Kristelig Salmebog. Det blev for meget for De Stærke Jy-

der, og man startede en civil ulydighed, hvor man til gudstjenesten sang de numre 

som præsten havde angivet; men i Kingos Salmebog! Det blev kaldt ”Salmebogs-

krigen” eller ”Sangerkrigen”. Den blev efterfulgt af en dybere uenighed om præ-

sternes konfirmationsforberedelse, hvor nogle af De Stærke Jyder fik tugthusstraf-

fe for opsætsighed.  

De stærke jyder var ikke talrige på Vrigsted-egnen; men en af de mest ma-

lende beskrivelser, af konflikten mellem en rationalistisk præst, pastor Bøttger og 

en repræsentant for den gudelige bevægelse, er herfra. Præsten ville indføre Evan-

gelisk Kristelig Salmebog i Barrit Kirke; men en gruppe udefrakommende af ”De 

Stærke” var mødt op, heriblandt ”Hellig Lisbeth” fra Vrigsted. Præsten havde 

også forberedt sig, idet han havde anmodet herredsfogeden om at være til stede og 

sørge for den offentlige ro og orden under gudstjenesten. Da præsten ville til at 

holde sin prædiken, var Lisbeth ikke færdig med at synge salmen i Kingos Salme-

bog. Herredsfogeden gik hen til kirkestolen, hvor hun sad og råbte højt: ”Jeg by-

der dig i Guds og Kongens navn: ”Hold Mund, Kælling!”  

De Stærke var meget lovlydige, når det ikke gjaldt deres tro, og Lisbeth undskyld-

te og tav. Problemet var ikke, at hun sang efter Kingos Salmebog - uanset hvor 

skrækkeligt det lød - for salmebogen var kirkegængerens, og hun sang det annon-

cerede nummer; men problemet var, at hun med sin sang forhindrede præsten i at 

holde sin prædiken, og det var en klar overtrædelse af loven.  

Historien understreger en forskel mellem befolkningen i Barrit og Vrigsted 

sogne. I Barrit blev Evangelisk Kristelig Salmebog herefter benyttet uden yderli-

gere protester; men præsten afholdt sig fra at forsøge at indføre den nye salmebog 
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i Vrigsted – og så gik De Stærke fra Barrit til kirke i Vrigsted. De Stærke overle-

vede ikke på Barrit-Vrigsted-egnen; men da Grundtvig og Kold begyndte at spre-

de budskaberne om oplivelse, oplysning og ”skolen for livet” var der grobund i 

Vrigsted. 

På baggrund af 1.-Slesvigske Krig i 1848-50, enevældens ophør, den nye 

grundlov, nationalismen, grundtvigianismen, nederlaget i 2.-Slesvigske Krig i 

1864 og lovændringer, der gav mulighed for at oprette friskoler, så var man i 

Vrigsted parate til at løfte sig selv op ved håret med friskole og højskole. Men der 

manglede en samlende skikkelse. 

Hjælpelæreren i Vrigsted Skole var i 1864 flygtet for tyskerne, og han vend-

te ikke tilbage. Nogen sagde, at han var flygtet fra jobbet på grund af Vrigsted-

drengene. Den siddende lærer var helt affældig, så en ny hjælpelærer var påkræ-

vet. Man ansatte en nyuddannet seminarist fra Jelling Seminarium. Hans navn var 

Lorens Maltesen, og han gjorde det godt. Da den gamle lærer døde, søgte Malte-

sen stillingen; men fik den ikke. Man ansatte en svigersøn til læreren fra Bar-

ritskovby Skole. Maltesen var skuffet, og det var forældrene også. Der blev meget 

hurtigt oprettet en friskole hos Terkel Madsen på gården Alkensminde, og Lorens 

Maltesen blev ansat som lærer. 

Skolehistorie: 

De næste 100 års udvikling i Vrigsted Sogn (1866-1970) illustreres bedst 

ved at fortælle om sognets skoler, for begivenheder med tilknytning til institutio-

nerne i Over Vrigsted – og deres afløsere – går som en ledetråd gennem udviklin-

gen. Derfor et afsnit om skolehistorie i Vrigsted. 

Vrigsted Højskole blev oprettet som aktieselskab i 1866 og tog imod det 

første elevhold samme år, og friskolen flyttede op på højskolen. Maltesen blev 

ansat som forstander på højskolen og leder af friskolen. Det var en naturlig følge, 

at man i friskolen havde en fri skole for børnene, og at den i højskolen fulgtes op 

af en fri skole for de unge, der var ude over undervisningspligten og havde skabt 

sig lidt livserfaring ved at stå på egne ben.  

Lorens Maltesen (1842-1919) var Vrigsted Høj-

skoles forstander i de første 38 år. Han holdt højskole 

på samme grundlag, som han holdt friskole – dvs. me-

get inspireret af Chr. Kold, som han kendte og konsul-

terede, inden han gik i gang. Han betonede, at højsko-

len ikke var bundet til en bestemt form. Enhver skole 

måtte finde sin egen arbejdsmåde, der skulle kunne 

ændres til forskellig tid. Højskolens formål udtrykte 

han med ordene: ”Du skal finde dig selv som kristen, 

kende dig selv som dansk og øge din kundskab, så du 

kan udføre din gerning blandt de bedste” (L. Maltesen, 

1906). 

 
Højskoleforstander Lorens 

Maltesen (1842-1919) 
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Lorens Maltesen lagde også vægt på højskolens opgave over for folk på eg-

nen, og han holdt som regel offentligt møde på skolen en gang om ugen. Han 

samlede også adskillige gange lærerne fra Bjerre Herred til kurser på skolen, lige-

som han var en meget brugt taler til møder over hele landet. Han var en væsentlig 

årsag til, at egnen – også udover Barrit-Vrigsted – blev kendt for sine store pæda-

goger. Flere lærere, der blev kendte for deres store engagement i lokalsamfundet, 

blev ”hidkaldt” af Maltesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1879 var Vrigsted Højskole så velfunderet, at Maltesen turde købe aktio-

nærerne ud, og føre den videre for egen regning. Han byggede en ny fløj med fo-

redragssal, sløjdsal, kontor m.m. Friskolen blev mere selvstændig med egen lærer 

og undervisningslokale i forsamlingshuset, der dengang også var en del af højsko-

len. Samtidig indførte Maltesen fællesundervisning for karle og piger, hvilket 

medførte en væsentlig stigning i søgningen til skolen, så højskolen i 1892-93 nåe-

de sit maksimum med 87 elever. 

Slutningen af 1800-tallet var en vanskelig tid for folkehøjskolerne. Udvik-

lingen gik hurtigt, både samfundsmæssigt og skolemæssigt med oprettelse af 

mange landbrugsskoler, tekniske skoler, specialiserede højskoler – holdnings-

mæssigt, niveaumæssigt og med særlige undervisningstilbud. En aldrig afsluttet 

diskussion mellem Grundtvig og Kold om det rette tidspunkt for en indsats, ”der 

satte unge i gang, så de aldrig gik i stå” medførte også en opdeling i højskoler for 

over 18-årige og efterskoler for 14-18 årige. 

I slutningen af 1880-erne blev en gruppe større gårdejere tilsyneladende 

utilfredse med både friskolen og folkeskolen. De oprettede en privatskole med en 

lærerinde, frk. Bigandt, som underviser for børnene. Den fortsatte til op i begyn-

delsen af 1900-tallet. 

Folkeskolen i Vrigsted fik en voldsom saltvandsindsprøjtning med ansættel-

sen af Anders Jørgensen i 1891. Han var aktiv i lokalsamfundet og en meget dyg-

 
Vrigsted Højskole, ca. 1900. Bygningen til venstre må være forsamlingshuset, 

gymnastiksalen, friskolen m.m. der opførtes omkring 1880. 
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tig underviser. Hans indsats medførte nedlæggelsen af Vrigsted Friskole i 1901. 

”Hvorfor betale for et skoletilbud, som man kunne få bedre og gratis i folkesko-

len?” Forholdet mellem højskolen og folkeskolen var dog hjerteligt, idet Anders 

Jørgensen havde ugentlige foredrag – mest rejseskildringer – på højskolen og 

Maltesen og Jørgensen skrev sammen artikler til f.eks. Vejle Amts Årbog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omkring 1898-99 opstod der et behov for et samlingssted i Vrigsted – et 

samlingssted, som ikke var højskolen. Måske var det også Neder Vrigsteds behov 

for at markere sig i forhold til Over Vrigsted? Man blev enige om at opføre et 

samlingshus ved folkeskolen, der lå midt mellem Over og Neder Vrigsted. 

Neder Vrigsted Samlingshus var det første forsamlingshus i Barrit-Vrigsted 

Kommune. Forarbejdet var dannelsen af et aktieselskab for at skabe en garanti-

sum, der kunne belånes, så der blev penge til opførelsen af et forsamlingshus. Der 

afholdtes konstituerende generalforsamling 27. Maj 1899. Aktietegningen gik 

tilsyneladende strygende 128 10-kroners aktier til ca. 70 af sognets husstande. Der 

var ca. 80 husstande i Vrigsted Sogn på det tidspunkt. 

Formålsbeskrivelsen for Aktieselskabet Neder Vrigsted Samlingshus fortæl-

ler lidt mere om problemet med forsamlingshuset på højskolen – det var ikke by-

ens forsamlingshus og man havde ikke fri adgang til brugen! §1 og 2 giver et klart 

udtryk for problemerne:  

§ 1 Selskabets formål er at opføre og benytte et samlingshus i Neder 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 eller nogen som helst an-

den slags spiritus. Dog kan, når bestyrelsens samtygge indhentes indsamles 

til en ballie puns, som så nydes i forening. 

Der blev ”trukket i land” overfor den løsslupne frihed i § 3: 

§3 Hvis et medlem er beruset enten til et møde eller en sammenkomst fortaber han 

al adkomst og krav til forsamlingshuset og er med det samme udmeldt af 

selskabet. 

 
Stævnshuset, tidl. Neder Vrigsted Samlingshus, 2011. 
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I det oprindelige dokument er der overstregninger og tilføjelser, så man har 

tydeligvis ikke haft et forlæg, som man kunne kopiere og tilpasse. Man har formu-

leret de fælles tanker om dette hus for fællesskabet og fremtiden i lokalsamfundet. 

Fremover mødtes man i forsamlingshuset – og ikke på højskolen. 
 

På Vrigsted Højskole skete der også store ting efter ophøret af forsamlings-

hus-fællesskabet og friskolens nedlæggelse. Friskolelæreren, Peder Pedersen, blev 

ansat som 2.-lærer i folkeskolen, så skolens forbindelse til lokalsamfundet blev 

væsentligt tyndere. Lorens Maltesen, der var meget aktiv i lokalsamfundet, slap 

tøjlerne til fordel for svigersønnen, Carl Hanssen, der i højere grad havde fokus 

kun på højskolen. 

I korthed – og måske stærkt fortegnet - kan man sige, at hvor Maltesens sigte var 

en åndelig vækkelse af både elever og lokale borgere til ansvarlig deltagelse i 

samfundet og kirkelivet, var Hanssens fokus i højere grad eleverne - deres viden 

om og indstilling til omverdenen og deres færdigheder til at mestre en fremtid 

som ansvarlige og kompetente borgere i samme samfund. 

Carl Hanssen overtog ledelsen af Vrigsted Højskole i 1902; men han fik først 

overdraget ejerskabet og det økonomiske ansvar i 1913-14. Maltesen fortsatte som 

lærer på højskolen under svigersønnens ledelse og holdt i 10 år et dagligt foredrag 

for eleverne; men projektet med at drive højskolen videre – med Maltesen på side-

linjen og boende på skolen – lykkedes ikke i tilfredsstillende grad, så i 1916 blev 

højskolen solgt til Kristian A. Lange, og Carl Hanssen blev forstander på Lollands 

Højskole. 

Kristian A. Lange begyndte en omlægning af højskolen til landbrugsskole. Alle-

rede 1916 var der ansat en landbrugskandidat ved skolen, men der var kun 7 ele-

ver på vinterholdet. Han bekostede meget på bygninger og forbedringer af højsko-

lens faciliteter, uden at det dog havde den tilsigtede virkning, så 1919 blev høj- 

skolen nedlagt og solgt. Kr. A. Lange blev 

seminarieforstander i Vejle. 

Det var meget svært at bevare den po-

sitive og optimistiske ånd, som var højsko-

lens kendetegn, under 1.-Verdenskrigs slag-

terier i skyttegravene og Den Spanske Sy-

ges samtidige hærgen over hele verden. 

Vrigsted Højskole var ikke den eneste høj-

skole, der lukkede; men nogle mennesker 

bevarede modet og forsøgte at videreføre 

skolen først som landsbrugsskole og siden 

som efterskole: 

1919-1923: Johannes Kruse købte Vrigsted Højskole af Kristen A. Lange. Jo-

hannes Kruse blev forstander for Vrigsted Landbrugsskole. Han omdannede 

højskolen til regulær landbrugsskole. 1921 var der 13 elever på skolen. 

 
Enhver højskole, med respekt for sig 

selv, havde et tårn! Vrigsted Højskole, 

ca. 1917. 
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1923-1926: Johannes Vejlager omdannede landbrugsskolen til efterskole, så 

Vrigsted Efterskole så dagens lys; men også dette forsøg fik kort levetid. 

1926-1933: Mourits Mouritsen var forstander på Vrigsted Efterskole. I 1930 

havde han 14 elever – nogle fra hans hjemegn omkring Thisted, nogle lokale 

og resten fra det øvrige Danmark. 

1933-1939: Niels Høegh var forstander på Vrigsted Efterskole. Han lukkede ef-

terskolen og solgte institutionen til Thomas Frederiksen, der var repræsentant 

for Kolonien Filadelfia i Dianalund på Sjælland. Denne oprettede et plejehjem 

- ”Sells Minde” - for kvindelige epileptikere i bygningerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vrigsted efter højskolen 
Med omdannelsen af den skrantende efterskole til epilepsiplejehjem var der 

pludseligt kommet en ny stor – den største – arbejdsplads til sognet. Det var oven 

i købet en arbejdsplads for hovedsageligt kvinder, idet klientellet var kvinder og 

behovet for arbejdskraft var til pleje af og aktivitet for kvinder. I landsbyen var de 

fleste aktiviteter stadig lagt an på servicering af landbruget; men med slagter, bar-

ber- og radioforretning, posthus, skole, brugsforening og købmand var Vrigsted et 

levedygtigt lokalsamfund. Der var faktisk 27 håndværkere og forretningsdrivende 

i Over og Neder Vrigsted før krigen 1940-45. 

 

  

 
”Sells Minde” kort tid efter nedlæggelsen af Vrigsted Efterskole, ca. 1940 
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Byvandring i Vrigsted 1930-50, 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som rundvisere under byvandringen benyttede lokalarkivet sig af Erik Niel-

sens, Gerda Kjær Nielsens og Dagny Laursens imødekommenhed og hukommelse 

til fortællingen om mennesker, bygninger og begivenheder fra deres barndom i 

Vrigsted. 

 

Vrigsted 1930 – 1950 

I perioden 1930 til 1950 var landsbysamfundet anderledes, set i forhold til 

det vi kender i dag. Der var først og fremmest flere mennesker! I hele perioden lå 

Vrigsted Sogns befolkningstal omkring de 500, hvor det nu er nede på 325. Der 

var som regel en karl, en pige og - på de lidt større gårde - en fodermester, der 

måske oven i købet havde egen familie. Gårdene blev serviceret af en stribe af 

håndværkere og serviceydende, og man havde flere børn. Der var som nævnt ca. 

27 håndværkere og forretninger i Vrigsted i perioden 

Vi har valgt at lade beskrivelsen følge byvandringen fra Damgård på Lun-

devej 5 og nordpå via Stevnsvej til Vrigsted Efterskole på Overvej 12. Det betyder 

at en del virksomheder udenfor byen, f.eks. de to møller og savværket, ikke vil 

blive nævnt. Enhver grænse, der ikke er sognegrænsen, er naturligvis kunstig; 

 
Vrigsted, set fra Stævnshuset mod nord, 1922. Maleri af Martin Kaalund Jørgensen (Privat-

eje).  
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men de praktiske forhold omkring arrangementet nødvendiggør denne afgræns-

ning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der, hvor der er brugt parentes omkring en funktion, der har foregået fra 

ejendommen, betyder det, at det kun er i en kortere del af perioden fra 1930 til 

1950, at huset har været brugt til funktionen. 
 

Lundevej 5 ”Damgård”: Aage Hjerrild Hansen og hans kone, Helga, overtog 

gården efter hans forældre i 1929 og drev den til 1961, hvor de flyttede til Stouby. 

Der har været en dam nord for gården, der har givet gården navn. Dammen er ble-

vet opfyldt efter 1973, hvor jorden blev lagt til Vrigstedgård. 
 

Lundevej 7: (Smedeforretning). Huset er opført som aftægtsbolig til Bygballe-

gård. Søren Brund derfra flyttede ind i huset sammen med sin ugifte datter, Ras-

 
Over og Neder Vrigsted, ca. 1965 . Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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mine, i 1929. Han døde i 1943, hvorefter hun levede i huset. Der har en tid været 

drevet smedeforretning fra udhuset – i beg. af 1930-erne. 
 

Lundevej 9: Snedker - ca. 1910– ca.1960. Rasmus Enemærke drev et snedkeri 

herfra i perioden. Han supplerede som ung bl.a. indtægten ved at være kusk for 

forstander Maltesen på Vrigsted Højskole, når denne skulle ud og holde foredrag.  
 

Lundevej 11 ”Bygballegård”: Er en såkaldt halvgård, der er skilt ud fra 

”Brundsminde”. Gården blev i 1929 købt af Ditlev og Ellen Ravn, der drev den til 

1971, hvor den blev overtaget af deres datter og svigersøn, Gerda og Aksel Kjær 

Nielsen. 
 

Lundevej 8 ”Brundsminde”: Sigurd Nielsen, der var karl på gården, blev gift 

med Sigrid, der sad som enke i 1920-erne. Han ombyggede alle avlsbygninger i 

1927 og havde gården til sin død i 1994. Navnet ”Brund” er gammelt – ældre end 

1779 – og fulgte familien på gården som et tilnavn. 
 

Lundevej 10 ”Tornballegård”: Gården havde mange ejere i perioden fra 1930: 

Martin Rasmussen, Rasmus Jakobsen fra Gylling, Ejner Kjerkegaard fra Over 

Vrigsted, Aksel Nielsen der var læreruddannet og havde gården til han i 1944 fik 

et embede ved Karup. Han solgte til Valborg og Jens Christensen, der i 1952 over-

lod gården til deres datter og svigersøn Dagny og Valdemar Laursen. De har haft 

den siden. Marken syd for gården har fra gammel tid hedet ”Tornballe” – deraf 

gårdens navn. 
 

Lundevej 12 ”Foldagergård”: Gården har fra 1832 til 1989 været i samme fami-

lies eje, og manden i gården har skiftevis heddet Hans og Johannes Hansen. I 

1989 overtog Lena og Jon Poulsen gården. 

Det store egetræ udenfor Fold-

agergård blev plantet omkring 

1827 af Therkel Pedersen. Man 

forsøger at få det fredet. (Se det 

efterfølgende afsnit om egetræets 

og Foldagergårds historie). 
 

Lundevej 13: Skrædder. Skræd-

der Anton Iversen og efter ham 

skrædder Krogager, der kørte på 

invalidecykel drev skrædderfor- 

retning her indtil 1951, hvor landpostbud Peter Frederiksen og dennes kone Erna 

overtog huset. Han var postbud i Vrigsted i over 40 år og har været en uvurderlig 

kilde til oplysningerne i dette afsnit. 
 

 
Gadekæret og Lundevej 13, 1953. 
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Udflytning: Både Lundhøjgård og Elkjærsminde, der i dag ligger på Nedervej har 

indtil en gang i 1800-tallet haft gårdenes bygninger liggende på henholdsvis nord 

og sydsiden af Lundevej omkring Lundevej 13. 
 

Lundevej 15: Vognmandsforretning. Herfra drev Karl Møller sin vognmands-

forretning. Han var allerede før krigen gået i kompagniskab med Søren Chr. Fre-

deriksen, Lundevej 21, om en lillebil til persontransport. Karl Møller døde i slut-

ningen af 1940-erne, hvorefter huset blev solgt og har haft flere ejere indtil nuvæ-

rende smed Verner Hansen fra smedjen i Over Vrigsted overtog ejendommen. 
 

Lundevej 14: Tømrer. Her drev tømrer Rasmus Rasmussen en tømrerforretning, 

som hans søn Svend Harry Rasmussen overtog og drev videre til ca. 1987. 

Overfor tømreren, ind i købmandens have, lå garager for tømreren, købmanden og 

vognmand S. Chr. Frederiksen. 
 

Lundevej 16: En gård. Rasmus Ole Pedersen døde omkring 1900, og enken Ma-

rie Pedersen drev gården videre indtil sin død i slutningen af 1940-erne, hvor den 

blev overtaget af deres søn Otto Hald. Marie Pedersen var initiativtager til krigs-

mindestenens opstilling i 1946, den blev placeret ud mod krydset i kanten af ha-

ven. (Se afsnittet om Marie Pedersen og Rasmus Ole Pedersen senere i bogen.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundevej 17: Købmandsforretning. Købmand og postekspeditør, Valdemar 

Smidstrup døde pludseligt i 1931. Han nåede at forberede sin tilbagetrækning, idet 

han byggede huset på Hejreagervej 1 som aftægtsbolig og postekspedition; men 

han døde inden aftægtsboligen blev taget i brug. Købmandsforretningen blev, ef-

ter hans død, solgt til C.L. Sørensen, der rev den gamle købmandsforretning ned 

og byggede det nuværende hus med forretning i stueetagen. Han byggede også 

foderstof- og kullager ved siden af forretningen, som han drev til omkring 1970. 

 
Valdemar Smidstrups købmandsforretning på Stevnsvej, 1930. 
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Lundevej 19: Skomager. Her boede skomager Hansen, kaldet ”Knot-Hansen” på 

grund af en stor fedtknude i panden. Huset blev solgt til husmand Peter Frederik-

sen fra Løgballe i 1938.  
 

Lundevej 21: Husmandssted, lillebil-forretning og vognmandsvirksomhed. 

Søren Chr. Frederiksen købte i slutningen af 1920-erne husmandsstedet af murer 

Jens Karl Sørensen, og drev en lillebil-forretning og vognmandsvirksomhed herfra 

frem til 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hejreagervej: Vest for det nuværende Hejreagervej 1 har der ligget et dobbelt-

hus, der blev revet ned midt i 1940-erne. Det var i den østlige ende beboet af Ka-

ren Therkelsen, der ernærede sig ved fransk vask, som sypige o.lign. I den vestli-

ge ende boede Christian Vinther, der var fhv. gårdejer og købmand i Staksrode og 

en tid også havde haft en gård i Over Vrigsted. 

 

Hejreagervej 1: Posthus. Huset blev opført i midten af 1930-erne og var tænkt 

som posthus og aftægtsbolig for købmand Valdemar Smidstrup på Lundevej 17. 

Han døde inden huset blev taget i brug, og det blev solgt til husmand Karl Thyge-

sen, der drev posthuset til 1950, hvor funktionen overgik til Hejreagervej 3. 

 
Lundevej 21, Ca. 1930. 

 
Neder Vrigsteds købmandsforretning, 1953. 
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Hejreagervej 3: Træsko- og 

sadelmager/Posthus. Bygnin-

gen blev opført af tømrer Ole 

Brund i 1907. Refsgaard drev 

en træsko-, sko- og sadelmager-

forretning herfra i perioden – en 

periode havde han også en lille-

bil-udlejning. Han solgte i 1950 

forretningen til sadelmager 

Laursen, der samtidig overtog 

posthus-funktionen fra nabohu-

set. Sko- og sadelmagerforret- 

ningen blev nedlagt ca. 1960 og flyttet til Over Barrit. Posthuset blev lukket i for-

bindelse med landpostens motorisering i 1967. 
 

Stevnsvej 19: Murerforretning og isbod. Huset blev opført som bolig for hus-

mand Søren Andersens svigerforældre. I slutningen af 1940-erne overtog murer 

Jens Karl Sørensen huset. Hans kone, ”Marie Murer” drev en isbod fra adressen. 
 

Stevnsvej 17 ”Stævnshuset”: Forsamlingshus. Huset blev opført som forsam-

lingshus i 1899 og fungerede som sådan til 1970, hvor bygningerne fra den ned-

lagte skole overtog funktionen og Stævnshuset blev solgt til privat beboelse. 
 

Stevnsvej 15: Vrigsted Skole. Vrigsted Skole havde til huse i bygningen på ne-

denstående billede indtil 1901, hvor ny skolebygning blev opført og den gamle 

skole blev lærerbolig. Den gamle skole blev nedrevet i 1961 og erstattet af ny læ-

rerbolig og bibliotek. Vrigsted Skole blev nedlagt i slutningen af 1960-erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevnsvej 13: Murerforretning, (kommunekontor), lærerbolig. Oprindeligt et 

husmandssted, som Jens Karl Sørensen drev i løbet af 1940-erne, til han flyttede 

til Stevnsvej 19. Også her havde hans kone Marie en isbod, der var et samlings-

 
Vrigsted gamle skole, ca. 1928. 

 
Vrigsteds posthuse og mindestenen ved Hejreagervej, 

ca. 1955. 
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sted for byens unge. Huset blev solgt til kommunen og jorden delt mellem sports-

plads og Stevnsvej 7.  

Der var en kort overgang kommunekontor – kæmner Sivebæk – i huset. Derefter 

blev det, omkring 1951, solgt til anlægsgartner Henry Clausen og hans kone læ-

rerinde Anna Clausen, der stadig (2004) bor i huset. 
 

Stevnsvej 11: Kogekone og glarmester. Fodermester på Vrigstedgård Marinus 

Frederiksen og hans kone Hedvig lod huset opføre. Han fik muskelsvind og drev 

så glarmestervirksomhed. Senere åbnede de en isbod på adressen. 
 

Stevnsvej 9: Lærerbolig. Peder Pedersen, friskolelærer og fra 1901 lærer ved 

Vrigsted Skole, lod huset opføre. Hans datter, Nanna Pedersen, der også blev læ-

rer ved Vrigsted Skole overtog det efter hans død og boede i huset til sin død. 
 

Stevnsvej 12: Blev opført som aftægtsbolig og benyttet som sådan af sognefoged 

Søren Smidstrup, Stevnsvej 2. 
 

Stevnsvej 10: Blev opført som aftægtsbolig og benyttet som sådan af Hansine og 

Peter Rasmussen fra Overgård, Stevnsvej 7. 
 

Stevnsvej 8: Tømrerfor-

retning og slagterforret-

ning. Huset blev opført ca. 

1930 som hjemsted for en 

tømrerforretning; men blev 

ret hurtigt overtaget af  

slagtermester Sigurd Chri-

stiansen, der drev slagteri 

og slagterforretning her til 

1968. 
 

Stevnsvej 7 ”Overgård”. 

Rasmus Knudsen købte  

1929 gården af sine plejeforældre, Hansine og Peter Rasmussen. Han blev gift 

med Gudrun Kjerkegaard fra Toftegård, og de drev gården til 1972. 
 

Stevnsvej 6: Barber, frisør og radioforretning. Opført 1907 af barber og frisør 

Jens Anton Buhl. Han drev også radioforretning, fotograferede og var en habil 

marinemaler - ved siden af frisørfaget til op i 1940-erne. 
 

Stevnsvej 3: Frøken Emma Bigandt havde privatskole her i begyndelsen af 1900-

tallet, senere blev huset overtaget af Vrigstedgård til bolig for gift fodermester. 
 

Stevnsvej 4: Opført af Toftegård som bolig for fodermester. 

 
Vrigsted Slagterforretning, ca. 1955. 
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Stevnsvej 2 ”Brogård”: En Gård - sognefoged. Vrigsteds sognefoged boede her 

i flere generationer – og de hed Smidstrup. Thomas Smidstrup overlod i 1930-

erne gårdens drift og sognefogedhvervet til sønnen, Søren Smidstrup, der drev 

gården til engang i 1970-erne, hvor han flyttede ned i den nye aftægtsbolig på 

Stevnsvej 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stevnsvej 1: Smedje. Smedjen blev opført af smed Peder Pedersen, der i midten 

af 1930-erne solgte til Karl Hansen. Han havde smedeforretningen til 1987, hvor 

sønnen, Verner Hansen, overtog den og drev den videre til begyndelsen af 1990-

erne. 
 

Koksfourt 3: Træskomand. Træskomand Niels Eskesen boede her fra begyndel-

sen af 1900-tallet til sin død omkring 1950. Han forestod også kirkegårdens udvi-

delse - med skovl og trillebør - i begyndelsen af århundredet. 
 

Koksfourt 4 (Vrigsted Kro). Huset var oprindeligt stuehus til en gård, hvor stal-

de og lade blev flyttet ud til jorden – i dag Hornsyldvej 8 / ”Thyrasminde”. I 1913 

købte den tidligere købmand og kroejer i Overvej 2 huset og oprettede kro i huset. 
 

Overvej 2: Vrigsted Brugs. 

Der var købmandsforretning 

og kro på adressen indtil 

Vrigsted Brugsforening blev 

oprettet og købte ejendom-

men i 1913. I mange år ”gik 

man til kro”, når man skulle 

handle i brugsen; men kro-

virksomheden fulgte den tid-

ligere købmand over på  

Koksfourt 4. 
 

Vrigsted Brugsforening ca. 1920. 

 
Vrigsted Smedje, Stevnsvej 1, ca. 1930. 
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Den nuværende 

(2004) bygning blev 

opført 1933. Brugs-

uddeleren hed Chri-

stian Christensen til 

1968, hvor Kaj Ther-

kelsen blev uddeler til 

2002, hvor brugsen 

lukkede. 
 

Overvej 1: Hus. 

Blev opført omkring 

1900 og i mange år 

brugt som aftægtsbo- 

lig for Hejlskabsgård på Hornsyldvej. Eske Stærk arvede huset fra faderen, Ras-

mus Stærk, i 1932 og boede i huset til sin død i 1959. 
 

Overvej 3: Fransk vask. Karen Vinther, enke efter Peder Vinther ernærede sig 

ved fransk vask og rengøring i forsamlingshuset fra engang i 1930-erne til op i 

1960-erne. 
 

Overvej 4 ”Nørregård”: Mads Vinther drev gården til ca. 1940, hvor sønnen og 

svigerdatteren, Grethe og Peder Vinther, overtog gården og drev den til 1993. 
 

Overvej 5 ”Toftegård”: Har i omkring 300 år været i Kjerkegård-slægtens eje. I 

perioden hed ejeren Ejnar Kjerkegaard. 
 

Vrigstedgård har før udflytningen til Overvej 10 været placeret mellem Tofte-

gård og Brogård på Stevnsvej 2. 
 

Overvej 7 ”Vestergård”: Peter Olesen, der også var frøhandler, drev gården til 

først i 1940-erne, hvor han solgte til Rasmussen og flyttede ud til Overvej 8. 
 

Overvej 6: Blev opført som bolig til fodermester på Nørregård. 
 

Overvej 8: Tømrerforretning, frøhandler: Huset blev opført som tømrerforret-

ning og fungerede som sådan indtil frøhandler Peter Olesen fra Vestergård købte 

huset i 1940-erne. 
 

Overvej 10 ”Vrigstedgård”: Hans Laue Hansen drev gården til 1934, hvor han 

solgte den for at oprette en radioforretning i Juelsminde. Efter kort tid solgtes går-

den videre til Inga og Rasmus Christensen, der drev gården til 1961, hvor deres 

søn Bent Christensen overtog gården. 
 

 
Vrigsted Brugsforening ca. 1970 
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Overvej 12: Vrigsted Efterskole, 

Epilepsiplejehjemmet Dr. Sells 

Minde: Vrigsted Højskole blev op-

rettet i 1866 og fungerede som sådan 

til 1919, hvor den først blev omdan-

net til landbrugsskole og siden til 

efterskole, indtil bygningerne i 1939 

blev solgt for at blive brugt som epi-

lepsiplejehjem: ”Dr. Sell’s Minde”. 

Der var plejehjem i bygningerne til 

1997, hvor der igen blev startet efter- 

skole på adressen: ”Vrigsted Efterskole”. 

 

Foldagergård og det gamle egetræ i Neder Vrigsted (1787-2015) 
 

I 1989 købte vi (Frida og Erik Nielsen) Foldagergård i Neder Vrigsted. Vi 

lagde jorden sammen med vores egen gård, Vrigsted Østergård, og solgte bygnin-

gerne fra. Købet gav adgang til en række gamle dokumenter, hvis indhold jeg 

supplerede med egne undersøgelser. Det frigjorde både historien om gården fra 

fæstegård til nedlagt landbrugsejendom; men også historien om det gamle egetræ 

ved Foldagergård – måske det ældste træ i Barrit og Vrigsted sogne. Historien 

indgår i ”Kend din landsby”-stederne på den hjemmeside, hvor lokal kulturarv i 

Hedensted Kommune formidles. 

Foldagergård har været en almindelig fæstegård, hvor det eneste særlige er, 

at ejeren på et tidspunkt i 1820-erne fandt på, at markere sit ejerskab ved at plante 

et egetræ, der, så vidt vides, er det ældste træ i Barrit-Vrigsted området.  

Næsten alle gårde blev i fortiden ejet af en herregård og fæstet – lejet – ud 

til en bonde. Foldagergård blev ejet af Skanderborg Rytterdistrikt, og fæsterens 

fæsteafgift gik til at holde et par bataljoner af hæren med heste, våben og mad til 

soldaterne. Skanderborg Rytterdistrikt blev nedlagt 1761 og gårdene solgt til bøn-

derne selv eller til en herregård, der så overtog bonden sammen med gården. 

Før 1780 lå næsten alle gårde samlede i landsbyen. Gårdenes jord var i 

landsbyen inddelt i vange og marker, så en gård kunne have sin jord fordelt på 20-

30 forskellige parceller fordelt i markerne. Man dyrkede jorden i fællesskab. På 

bystævnet blev man f.eks. enige om, hvornår og i hvilken mark høsten skulle be-

gynde. 

1787 udskiftedes jorden i Neder Vrigsted, så gårdene fik samlet deres jord. 

Bonden på Foldagergård var heldig. Den jord, han fik, lå lige i nærheden af går-

dens bygninger. Andre bønder måtte rive bygningerne ned og genopføre dem på 

den jord, de havde fået tildelt i udkanten af byens marker. Så Foldagergård lå altså 

også dengang på sin nuværende placering. 

 

 
Dr. Sell’s Minde, ca. 1950. 
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1788 blev stavnsbåndet ophævet og større frihed og selvbestemmelse be-

gyndte at brede sig blandt bønderne. Bonden på Foldagergård hed på det tidspunkt 

Søren Hansen. I 1801 var han stadig fæstebonde. 1819 købte Therkel Pedersen 

Hald Foldagergård – enten af Søren Hansen eller det gods, der havde gården i  

fæste – og Therkel Pedersen Hald plantede egetræet ved gårdens indkørsel, inden 

han solgte gården igen i 

1832. 

At være bonde på 

en gård var i århundre-

der et middel til liv og 

overlevelse for bonden 

og hans husstand. Med 

bondefrigørelsen, hvor 

bonden blev herre i eget 

hus, udskiftning-gen, 

hvor han blev herre over 

egen produktion og an-

delsbevægelserne, hvor 

 
Matrikelkortet 1819-1857, hvor man kan se Foldagergårds bygninger og jord: matr.nr 

25a. Kilde: https://hkpn.gst.dk  

 
Foldagergård, 1907. Maleri af prospektmaler P.A. Petersen, 

Horsens. Egetræet til venstre var på det tidspunkt 80 år gammelt. 

https://hkpn.gst.dk/
http://kenddinlandsby.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/10-Udskiftningskortet-fra-1787-hvor-man-kan-se-Foldagerg%C3%A5rds-bygninger-og-jord-matr.nr-25a..jpg
http://kenddinlandsby.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/10-Foldagerg%C3%A5rd-1907.-Egetr%C3%A6et-til-venstre-er-80-%C3%A5r-gammelt..jpg
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man stod sammen og anlagde mejerier, slagterier mv., ændredes vilkårene, så man 

kunne producere og sælge i større målestok – og det gik de næste 150 år med for 

bonden på Foldagergård. Det var også samme familie, der ejede gården i perioden. 
 

Foldagergårds ejere: 

1832: Therkel Pedersen Hald solgte Foldagergård til Hans Hansen 

1832-1858: Hans Hansen af Rårup 

1858-1903: Johannes Hansen, søn af Hans Hansen 

1903-1947: Hans Karl Hansen, søn af Johannes Hansen 

1947-1989 Johannes Hansen søn af Hans Karl Hansen 

1989: Erik Nielsen fra Østergård i Neder Vrigsted. 

 

Vrigsted Østergårds historie 
 

Som slægts- og lokalhistoriker er man selvfølgelig interesseret i levestedets 

historie. Erik Nielsen er ingen undtagelse. Han levede fra fødsel til pensionstid på 

Vrigsted Østergård, Hejreagervej 4 i Neder Vrigsted. Hovedparcellen er matrikel 

nr. 22a i ejerlavet Vrigsted By. Ejendommens og dens ejeres forhold blev under-

søgt ved granskning af kirkebøger, folketællingslister, skifteuddrag, og kortmate-

riale på internettet. Originalt kildemateriale som fæstebreve, aftægtskontrakter og 

salgsdokumenter har ikke været til rådighed. Der er dog noget at fortælle: 
 

Vrigsted Østergård var oprindeligt en ”tvillinggård” med en østlig og en 

vestlig beliggende gård. Begge gårde var fæstegods under Williamsborg i Dau-

gård nord for Vejle Fjord.  

På det originale udskiftningskort – opmålt 1779 og omdelt/udskiftet 1787  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matrikelkort: Neder Vrigsted 1819-57. Tvillinggårdenes, Vrigsted Østergårds, tofter er 

beliggende midt i kortudsnittet med gårdene til venstre. Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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kan man se gårdene beliggende østligst i Neder Vrigsted. Kortets optegnelser for 

gårdene og deres nærmeste omgivelser angiver bl.a.: 

Gård nr. 10: Beboer: Niels Rasmussen, Matr.nr. 22a 

Gård nr. 11: Beboer Rasmus Simonsen, Matr. nr. 20b & 21b 

I kortets hjørne blev navnene på de gårdmænd, der havde gårdene i fæste på 

udskiftningstidspunktet angivet, som refereret ovenfor. 

Tvillinggårdene var beliggende på den plads i Neder Vrigsted til først i 

1830-erne, hvor den østlige gårds ejer flyttede ud til gårdens jord, der efter ud-

skiftningen lå ude ved nuv. Hornsyldvej 16 (matr.nr. 10g, Vrigsted By). Jeg ved 

ikke om den østlige Østergårds bygninger var så gamle, at de bare blev efterladt, 

eller om de blev flyttet med ud på den nye placering. Men jeg har selv været med 

til at opgrave både egestolper og murbrokker, efter den gamle gård i øst. 

Den nuværende Vrigsted Østergård er altså den vestlige gård, der ligger på 

den oprindelige tvillinggårds plads øst for Neder Vrigsted på nuværende Hejrea-

gervej 4 (matr.nr. 22, Vrigsted By). 
 

Den østlige Vrigsted Østergård (Herefter ”Østre Østergård”): 

Østre Østergård var ”Gård nr. 10” i de gamle betegnelser i Williamsborgs fæste-

protokoller.  
 

Fæstere i Østre Østergård: 

Navnene Eske og Eskesen ser ud til at have fulgt ejerne af Østre Østergård de før-

ste 100 år af gårdens tilgængelige historie. Der er derfor en vis sandsynlighed for 

at Jens Eskesen, der døde som ”77-årig aftægtsmand i Østergård” i 1757 også 

havde været fæster af Østre Østergård. Ydermere fordi fæsteren, på tidspunktet 

for Jens Eskesens død, hed Eske Jensen. Så listen over fæstere må begynde med 

Jens Eskesen. 

17xx-ca. 1740: Jens Eskesen blev født omkring 1680 og var altså fæster i Østre 

Østergård. Han døde i 1757, 77 år gammel og som aftægtsmand i Østergård i 

Neder Vrigsted. 

Ca. 1740-1777: Eske Jensen overtog fæstet af Østre Østergård efter faderen Jens 

Eskesen. (Dengang skiftede man efternavn i hver generation, så Eske Jensen 

var søn af Jens, ligesom Eskes børn kom til at hedde Eskesen = Eskes-søn.) 

Eske Jensen blev født ca. 1715 i Østergård, og han blev gift omkring 1740. 

Hans kones navn står hen i det uvisse, dels mangler kirkebogen for perioden, 

og dels var det helt almindeligt kun at nævne mandens navn. F.eks. ”Begravet 

Eske Jensens kone fra Neder Vrigsted”. Men Eske Jensen var gift og de fik 7 

børn. Allerede her ser man, at der var nær forbindelse til den anden del af tvil-

linggården – man stod fadder for hinandens børn. 

Ved folketællingen i 1787 var Eske Jensen enkemand og på aftægt i Østre 

Østergård. Han døde i 1798, som ”aftægtsmand i Østergård” – 82 år gl.  

1777-1782: Peder Eskesen blev født 1752. I kirkebogen ”Eske Jensens søn, Pe-

der”. Han overtog fæstet af Østre Østergård efter faderen. Han blev 1777 viet 
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til ungmøen Maren Rasmusdatter, født 1752 i den anden ende af tvillinggården 

– Vestre Østergård. De blev behørigt trolovede i 1776, hun flyttede ind til ham, 

og de fik 2 børn. 

Peder Eskesen døde knap 30 år gammel allerede i 1782. Han efterlod sig 

konen, Maren Rasmusdatter, med 2 piger – henholdsvis 2 og 1 år gamle. Den 

yngste pige, Gyde, blev for øvrigt kun 14 år gammel. 

1783-ca. 1830: Rasmus Simonsen af Daugård, hvor Williamsborg lå og ligger, 

giftede sig med enkekonen i Østre Østergård, Maren Rasmusdatter. Han var 

født omkring 1746, så han var kun få år ældre end konen, da han overtog hende 

og gården. Gamle Eske Jensen fulgte med gården i en aftægtskontrakt.  

Rasmus og Maren nåede at få 3 børn, før Maren døde. Hun blev 39 år gam-

mel og døde forholdsvis kort efter den sidste fødsel. Barnet overlevede hende 

med 1 år.  

Rasmus Simonsen fandt sig hurtigt en ny kone, Lene Jensdatter, født 1758 

og fra Tønning – en anden gård i Neder Vrigsted. 14 dage efter årsdagen for 

hans første kones død, var han i kirken til dåb af en søn med den nye kone. Der 

skulle både en mand og en kone - og tjenestefolk - til at drive en gård.  

Rasmus Simonsens 2. kone døde efter 2 barnefødsler, 38 år gammel i 1796. 

Han var igen hurtig til at gifte sig. Hans 3. kone blev Maren Jensdatter, 20 år 

gammel og fra Barrit. De havde en datter, Lene, til dåbs inden årsdagen for 

hans 2. kones død. Denne datter blev den første af en flok på 10 børn. 

Det ser ud som Williamsborg solgte deres fæstegårde i Vrigsted omkring 

1830. Rasmus Simonsen var åbenbart ikke i stand til at købe gården, for ved 

folketællingen i 1834 fandt man ham og resterne af familien i et hus i Neder 

Vrigsted: 

 Rasmus Simonsen, 79 år gammel, gift, indsidder (boede til leje), tjener sit 

brød som daglejer. 

 Maren Jensdatter, 58 år gammel, gift, hans kone. 

 Jens Møller Rasmussen, 27 år, ugift, deres søn, tjener sit brød som tøm-

mermand. 

 Mette Rasmusdatter, 14 år, ugift, deres datter. 

 Hans Rasmussen, 6 år, ugift, deres plejesøn. 

Rasmus Simonsen døde 1842 i Smedskær. Han var på det tidspunkt af-

tægtsmand og 86 år gammel. Ved folketællingen i 1845 holdt familien stadig 

sammen: Maren Jensdatter levede på aftægt hos 2 af sine sønner og en datter – 

alle ugifte. Sønnerne ernærede sig som tømrere og hjulmagere og datteren af 

håndarbejde. Datteren havde en 2 år gammel datter. Maren Jensdatter døde i 1848, 

71 år gammel.  

Rasmus Simonsen ser ud til at være sidste fæster på Østre Østergård. Om-

kring 1845 blev gården flyttet ud til jorden, der efter udstykningen lå på nuværen-

de Hornsyldvej 16 (matr. nr. 10g, Vrigsted By). 
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Den vestlige Vrigsted Østergård (Herefter ” Vrigsted Østergård”): 

Vrigsted Østergård var ”Gård nr. 11” i de gamle betegnelser i Williamsborgs fæ-

steprotokoller. I dag har den matr.nr. 22a, Vrigsted By, og adressen er Hejreager-

vej 4, i Neder Vrigsted.  
 

Fæstere i Vestre Østergård: 

I Williamsborgs skifteprotokol kan man finde skiftet efter gårdfæster Ras-

mus Rasmussen (Tønning) i Vrigsted Østergård i Neder Vrigsted. Skiftet blev 

afholdt 17/6 1782. Rasmus Rasmussen efterlod sig arvinger, så ad den vej kan 

man danne sig et indtryk af hans familieforhold. Det fremgår bl.a., at det var an-

den gang at Rasmus Rasmussens enke, Bodil Jørgensdatter, blev enke. Hun var 

også gift med den tidligere fæster af Vrigsted Østergård.  

Rasmus Rasmussens tilnavn, Tønning, viser også en tæt forbindelse til går-

den ”Tønning”, der også lå i Neder Vrigsted – en forbindelse som fortsætter op 

gennem tiden.  

17xx-1747: Niels Pedersen (Tønning) var altså den første sikre fæster af Vrig-

sted Østergård i de dokumenter, som jeg har set. Han var viet til Bodil Jørgens-

datter. Han døde 15/8 1747. 

1748-1782: Rasmus Rasmussen (Tønning) blev født omkring 1714, og i 1748 

viet til enken, Bodil Jørgensdatter, efter gårdfæster Niels Pedersen i Vrigsted 

Østergaard. Han overtog dermed fæstet af gården. Hun døde 4-5 børn senere i 

1767. Den ældste søn overtog med tiden Vrigsted Østergård, og den ældste dat-

ter blev gift med fæsteren i den anden del af tvillinggården. 

Rasmus Rasmussen blev gift igen, denne gang med Anne Marie Pedersdat-

ter. De fik tilsyneladende ingen børn. Han døde i 1782.  

1782-ca. 1816: Niels Rasmussen overtog fæstet af Vrigsted Østergård efter fade-

ren. Han var blevet født 1749, og han var året før faderens død blevet viet til 

Kiersten Lauridsdatter Friis, født ca. 1750, i Over Vrigsted. Niels Rasmussen 

var altså fæster under den store jordudskiftning i 1787. Han var heldig at få 

jorden samlet omkring gården, så han ikke hver dag skulle ud på en længere tur 

med heste og redskaber for at arbejde med jorden.  

Ved folketællingen 1801 blev Niels Rasmussen noteret som ”fæstebonde og 

gårdbruger”, hans kone hed stadig Kiersten Laursdatter, og de havde 6 børn.  

Kirkebogens optegnelser om det sidste barn, Sidsel Margrethe, illustrerer et 

af problemerne ved at dyrke slægts- og lokalhistorie: Kan man stole på oplys-

ningerne i kilderne? Ifølge kirkebogen havde Niels Rasmussen fået det sidste 

barn med en ny kone, Maren Laursdatter, i 1796. Det var præsten, der førte 

både kirkebog og folketællingsliste i 1801, og han kan have været tunghør eller 

glemsom – eller begge dele. Maren Laursdatter ”forsvandt” efter dåben i 

1796. Hendes navn er ikke fundet i nogen sammenhænge senere. Til gengæld 

levede Niels Rasmussens første kone Kiersten Laursdatter i bedste velgående! 
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Kiersten Laursdatter døde som ”aftægtsmand Niels Rasmussens kone” i 

1820, og i 1829 døde Niels Rasmussen også, 80 år gammel. 

Det normale forløb omkring generationsskifter på en fæstegård er, at den 

ældste søn overtog gården efter faderen – medmindre han havde fundet en ko-

ne - ofte en enke - med en bedre gård på hånden. Det sker ikke i dette tilfælde 

på Vrigsted Østergård. Den ældste søn var Laurs Nielsen, og han blev forbigå-

et. Ved folketællingen i 1834 er han ovenikøbet ”aftægtskarl” på en anden 

gård i Neder Vrigsted, hvor hverken ejeren eller dennes kone tilsyneladende er 

i familie med ham. Der skjuler sig sikkert en historie i det forløb. Det blev den 

næstældste søn, der overtog Vrigsted Østergård. 

Ca. 1816-ca. 1853 Rasmus Nielsen (Østergaard) blev født i 1786. Han overtog 

formentlig fæstet af Vrigsted Østergård i forbindelse med sin vielse. Han blev 

gift i 1816, og hans kone var Kirsten Hansdatter fra Over Vrigsted. De fik 4 

børn mellem 1818 og 1830.  

Rasmus Nielsen døde i 1854 som aftægtsmand i Vrigsted Østergård. Hans 

kone Kirsten Hansdatter overlevede ham med 5 år. Deres søn var allerede før 

faderens død ”kørt i stilling” til at overtage gården. 

Ca. 1853-1865 Hans Rasmussen blev født i 1827. Han var formentlig den sidste 

fæster og den første ejer af Vrigsted Østergård. Han blev viet i 1853 til den kun 

17-årige Abelone Hansdatter fra en af de andre gårde i Neder Vrigsted. De 

overtog Vrigsted Østergård i forbindelse med vielsen, og hans forældre gik på 

aftægt. Abelone og Hans fik 4 børn før han døde, kun 39 år gammel, i 1865. 

Hans Rasmussens enke, Abelone Hansdatter blev - selvfølgelig - gift igen, 

og hendes nye mand brugte vielsesattesten som adkomst til en overtagelse af 

ejerskabet af gården, så Hans Rasmussen var altså ejer af Vrigsted Østergård, 

da han døde. 
 

Ejere af Vrigsted Østergård: 

1868-1891: Anton Olesen er den første registrerede ejer af Vrigsted Østergård i 

realregisteret. Fra dette registers indførelse, omkring 1855, er der let tilgænge-

lige oplysninger om ejerforholdene til ejendomme i Danmark. Anton Olesen 

var gårdmandssøn fra Hostrup, vest for Vrigsted. Han blev født 1837, fandt 

som 28-årig vej til Vrigsted og til den unge enke på Vrigsted Østergård. De 

blev viet i 1865. Abelone Hansdatter var 29 år gammel ved vielsen. De fik til-

syneladende kun 1 barn, en dreng født i 1867. 

Anton Olesen overtog, som nævnt, ejerskabet af Vrigsted Østergård og drev 

den frem til 1891, hvor han solgte den og flyttede tilbage til Hostrup, hvor han 

døde hos en bror i 1892. Abelone Hansdatter var død, 50 år gammel, i 1887. 

Vrigsted Østergård fik bygget både stuehus og lade i 1857. Bygningerne 

var opført i samme materialer og stil, og på ladens vestgavl stod årstallet 

”1857” indtil en sammenbygning med kostalden i 1938. På ladens østgavl kan 
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man stadig (2007) læse ”ATOS” (Anton Olesen) og ”ALHS” (Abelone Hans-

datter) med lignende jernbogstaver; men de må være sat op senere. 

1891-1894: Jørgen Vinther Nielsen og Maren Thomsen blev viede i 1890 i 

Nebsager Kirke, Han var født 1866 i Nørregård i Over Vrigsted, og hun var 

gårdmandsdatter, også født i 1866, men fra Hyllerød i Nebsager (Hornsyld) 

Sogn. De overtog skødet til Vrigsted Østergård i januar 1891. Med Jørgen 

Vinther Nielsen, kom min, Erik Nielsens, familie ind på Vrigsted Østergård. 

J.V. Nielsen døde allerede i 1894, kun 28 år gammel. Det skete i forbindel-

se med en løbsk-kørsel med hestene, hvor han blev skadet så kraftigt, at han 

døde. Han efterlod sin gravide kone med 2 små børn og en gård at tage sig af. 

Hun drev gården videre med en bestyrer. I 1905 hed bestyreren Jens Jørgen 

Hansen, fra Lerholm (Teglbrændergården) i Breth, og de blev gift.  

1906-1931: Jens Jørgen Hansen og Maren Thomsen. J.J. Hansen var født i 

1868. Han overtog med vielsen Vrigsted Østergård ”som adkomst”, og de drev 

den til 1931. De solgte gården til Marens nevø, Peder Nielsen, og flyttede til 

Bråskov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931-1964: Peder Nielsen (Erik Nielsens far) blev født 1907 i Søvind Sogn, 

Nordøst for Horsens; men en del af hans barndom og hans ungdom blev med 

gården Sønderløkke, i Barrit Sogn, som base. Han blev viet i 1931 til Thyra 

Jensen, født 1906 i gården Refsgårdlund i Klejs i Rårup Sogn. De købte Vrig-

sted Østergård i Neder Vrigsted omkring brylluppet. De fik 3 børn. I 1960 trak 

de sig tilbage fra gårdens drift og flyttede ned til Smedskær, Vejlevej 64, hvor 

der blev anlagt et handelsgartneri og suppleret med bistader og noget fiskeri. 

 
Vrigsted Østergård, ca. 1955. 



59 

1964 solgte de gården til den ældste søn, Erik Nielsen. Peder døde i 1992, og 

Thyra døde i 1994. 

1964-2007: Erik Nielsen blev født i 1933. Han blev viet 1962, i Nr. Snede Kirke, 

til Elfrida Nielsen Palmelund, født 1937 i Meldgård i Lerret ved Nr. Snede. De 

overtog Vrigsted Østergård i 1964 efter en forpagtningsperiode på 4 år. De fik 

3 børn. De drev gården frem til 2007, hvor de indledte en pensionisttilværelse i 

Juelsminde. Gården blev solgt til Hanne Daugaard & Michael Egelund Jensen. 
 

Det foregående afsnit om Vrigsted Østergård er resultatet af mange timers 

undersøgelser af arkivalier. Det næste afsnit, som drejer sig om livet i Vrigsted 

Østergård - vores juleforberedelser - er til gengæld erindringsbasseret. Desværre 

havde vi ikke noget fotografiapparat i mit barndomshjem, så der ingen ”dokumen-

tation”. 
 

Erik Nielsen: Vores jul i Vrigsted Østergård under krigen, 1940-45 
 

Til advent bandt min mor en adventskrans og hængte den i nogle bånd ned 

fra loftet i vores dagligstue. Hun lavede også en stor juledekoration. 

På et tidspunkt, når der var sne, tog vi en kælk og fulgtes ad ned i vores 

skov, for at fælde et juletræ, som vi så slæbte hjem på kælken. 

I adventstiden stillede vi børn vores kludesko udenfor døren ind til vore 

forældres soveværelse, så var der som regel en mønt i skoene om morgenen – alt-

så hvis vi havde opført os pænt dagen før. Det var som regel en 1-øre eller en 2-

øre. Det kunne dog også engang imellem være en 5-øre. De var alle af kobber 

dengang. 

Slagtning 

Nogle dage før jul slagtede vi en stor gris. Det hjalp vores nabo os med, han 

var hjemmeslagter. Alt på grisen blev brugt dengang: tæerne, ørerne, halen, try-

nen, maven og tarmene. Tarmene blev vendt, skrabet og rengjort. De tynde tarme 

blev brugt til medisterpølse, og de tykke tarme og maven, blev brugt til blodpølse.  

Indholdet i en blodpølse bestod af grisens blod tilsat rugmel og små flæske-

terninger. Det skulle straks røres sammen når grisen var blevet slagtet. Blandingen 

blev så fyldt i de tykke tarme og maven, og det blev kogt i den store gruekedel i 

bryggerset. Det nåede vi at få til middagsmad den dag vi slagtede - godt med sirup 

til. Det der blev levnet første dag, blev skåret i tykke skiver dagen efter, og brunet 

på panden. Blodpølse smagte faktisk bedst på den måde. 

Blæren fik vi børn. Den tømte vi og pustede op så meget som vi kunne. Så 

bandt vi en snor om, så luften ikke løb ud igen, og den blev hængt til tørring i 

nogle dage. Når den så var tør, blev den spændt ned over en stor dåse, og der blev 

sat en tyk gåsefjer i åbningen, og bundet for den. Når vi spyttede på fingrene og 

gned på gåsefjeren, lød det ligesom en tromme. Den havde vi med rundt nytårsaf-

ten, hvor vi så gned på den. Vi kaldte den en ”Buddipot”. I Sønderjylland kaldte 

de den for ”æ rummelpot”. 
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Hjemmeslagteren hjalp os hele dagen, med at lave medisterpølse, og for øv-

rigt også med at få grisen skåret ud i alle mulige stykker.  

Næsten hele grisen blev lagt i saltbaljen. Det var en stor træbalje, hvor den 

blev lagt lagvis med masser af salt imellem og til sidst dækket af vand. Når det så 

havde ligget sådan i ca. 10 uger, blev især flæsket og skinkerne sendt til røgning 

hos bødkeren i Hornsyld, og når vi så fik det hjem igen, blev det hængt op på lof-

tet, ved siden af skorstenen. Der kunne det så hænge i over et halvt år uden at tage 

skade. Medisterpølserne og noget af kødet blev henkogt.  

På samme måde blev der også slagtet et får - dog uden at bruge blodet; men 

der blev skindet solgt med ulden på. Der blev også slagtet en and eller en gås til 

jul  

Alt affald fra slagtning af gårdens dyr - tarme, maver, fjerkræhoveder, ben, 

fjer, blod, vildtskind og vildtindmad, samt køerne og søernes efterbyrd - blev lagt 

ud på møddingen, så hentede ræven det hele om natten. 

Bagning 

Der blev brugt en hel dag på bagning i den store ovn. Vi startede kl. 4 om 

morgenen med at fyre ovnen op med bøgeris i sammenbundne knipper. Når så 

ovnen var hvidglødende overalt – efter 6-8 timer, blev alle gløder skrabet ud med 

en rage på et langt skaft, og derefter blev ovnen fejet med halmviske også på lan-

ge skafter. Vi startede med at bage rug- og franskbrød, så kom de lidt større kager, 

derefter småkager og til sidst pebernødder, som vi børn havde hjulpet med at rul-

le. Bagværket blev sat ind med en ”Skødsel”, det var en flad skovl af træ – også 

på et langt skaft. 

Varmen i ovnen holdt i ca. 4 timer, så tiden skulle passes. Alt hvad der var 

bagt i den store ovn, kunne nemt holde sig frisk en hel måned uden at blive tørt. 

Men rengøringen efter bagningen tog også en hel dag. 

Vi kogte også hvidkål. Efter kogningen blev saften vredet ud af kålen i et 

stort stykke lærred, og så blev den hakket i kødhakkeren. Det hjalp vi børn også 

med. 

Udendørs juleforberedelser 

Ude var der også mange ting, som skulle gøres inden jul: køres roer ind til 

køerne, tærskes korn og males grutning til køerne, grisene og hestene. Desuden 

skulle alle maskinerne i hus, for hvis ploven stod ude julenat, kom ”Jerusalems 

skomager” og satte sig på den, og så kunne den ikke pløje det følgende år. Der 

skulle lægges en tot halm ud på møddingen julenat, og blæste den væk, var det 

godt; men hvis den blev liggende, skulle man skynde sig at samle den ind næste 

dag, for så blev der brug for den, det følgende år. 

Der skulle også sættes et fad grød op til nisserne på staldloftet - med en god klat 

smør i - for ellers dræbte nisserne den bedste ko året efter. Vi satte også risengrød 

med smørklat i op til nisserne på loftet al den tid vi var i gården – helt op til 2007. 

Der blev altid spist op! Det er så et godt spørgsmål, om vi troede på nisserne? 

Der var virkelig travlt - og meget at tænke på - i tiden op til jul dengang. 
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Juleaftensdag 

Til frokost, juleaftensdag, fik vi hakket hvidkål med sukker og kanel oven 

på og kogt juleøl med sukker i. Den tradition fortsatte vi også med vores børn, 

også da de blev voksne. Resterne af den hakkede kål fik vi til morgenmad juledag. 

Til juleaften skulle vi alle op i kirken, også karlen og pigen. De blev for det meste 

på gården juleaften og dansede med om juletræet.  

Der var ikke noget med risalamande dengang – vi kunne ikke købe ris under kri-

gen. Min mor havde dog gemt noget risengryn, så vi fik risengrød de første 4 år 

under krigen – med mandelgave! Der var selvfølgelig smørklat, sukker og kanel 

på risengrøden. Bagefter fik vi ande- eller gåsesteg med rødkål, brunede kartofler, 

brun sovs og grisesteg. 

Gaver var det småt med. Det var mest, hvad vi havde brug for: hjemmestrikkede 

vanter og sokker og højest ét stykke legetøj, for vi havde næsten ingen penge. Vi 

nåede dog hver, i løbet af vores barndom, at få en kælk. 

Snevintrene 1940-41 og 1941-42 

Det var jo under krigen, hvor vi fik en masse sne, og vi havde en stor hund, 

en engelsk setter, som jeg spændte for slæden, og som jeg kørte meget med. Jeg 

kørte sammen med en skolekammerat, som også havde en slædehund, en schæ-

ferhund. Vi kunne køre op til 4 km. – helt til Barrit og hjem igen. Vi børn havde 

også skøjter – dem brugte vi meget. Det var på gadekæret og på en stor sø, som vi 

havde på marken øst for gården. Vi havde også ski. Det havde vore forældre også. 

Det var vigtigt for overhovedet at kunne komme hjemmefra. 

Jeg husker de hårde snevintre 1940-41 og 1941-42. Vi børn kunne gå oven 

på den opkastede sne langs vejene. Den var så høj at når vi børn gik oven på den, 

kunne vi bøje os ned og løfte telefonledningerne.  

Al den sne, der lå på vejen, blev fjernet med skovl af snekastere, som blev 

udkommanderet af ”snefogeder”. De var udpeget af kommunen og havde hver et 

område, som de var ansvarlige for. Min far var en overgang snefoged i Neder 

Vrigsted-området. Når det var værst, måtte snekasterne stå i 3 højder og smide 

sneen op til hinanden, og det frøs ned til minus 30 grader. Der fandtes ingen sne-

plov dengang; Et par dage står særlig klart. Det var mandag d. 26. januar 1941. 

Det frøs 26 grader om morgenen, da jeg gik hjemmefra for at gå til skole. Det var 

koldt! Der var 3 tommer rim på den store tavle, og vi sad i vores overtøj ved sko-

lebordene. Vi fik fri allerede kl. 10 den dag - læreren fyrede ellers alt hvad han 

kunne i den store kakkelovn. Den var rødglødende. 

Dagen før – om søndagen – var der en forfærdelig snestorm. Min far gik ud i den 

gamle bindingsværkkostald. Han frygtede, at den blæste om; men den holdt. Vi 

børn blev forbudt at komme derud. Sæt at den væltede. 
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Krigen 1940-45 – som vi oplevede den i Vrigsted 
 

Som fortalt i min slægtsbog var jeg lige begyndt i Vrigsted Skole, da krigen 

begyndte. Noget husker jeg selv; men mange oplysninger om krigen, og hvordan 

andre mennesker fra Vrigsted oplevede krigen, det er jeg først blevet klar over 

senere. En del af det, som jeg i dag ved, er resultatet af læsning og undersøgelser. 

Således lavede jeg sammen med tidligere landpost, Peter Frederiksen, et skrift 

om krigen – set fra Vrigsted. 

Det følgende er et redigeret uddrag af dette skrift, og mine egne ”barne-

erindringer” er stort set udeladt, idet de er omtalt i min slægtsbog. 
 

Man kan undre sig over, om der skete noget interessant i Vrigsted i forhold 

til den store krigs historie; men det gjorde der. Der var en modstandsgruppe i 

Vrigsted. Den var en del af en større gruppe; men vi havde 4 aktive frihedskæm-

pere her i Vrigsted. Deres primære opgave var at opsamle våben og ammunition, 

udkastet fra engelske fly i skovene ved Stenhøj Strand, ved ”Stagsevold”, og i 

Barritskovs skove. Nedkastningsstederne havde personnavne. Neden for Barrit-

skov lå ”Stella” og lige vest for Staksrode Skov, ved Karens Krog, lå ”Hamlet”, 

som var Vrigstedfolkenes opsamlingssted. 

Det foregik på den måde, at modstandsfolkene, lige som vi andre, lyttede til ”BBC 

sender til Danmark” hver aften kl. 19.30 - selv om det var forbudt og strafbart. 

Udsendelsen sluttede altid med ”Hilsner til:”, og så kom der en mængde navne, og 

når så kodenavnet på vores gruppes nedkastningssted blev læst op, måtte de af 

sted til skoven den følgende nat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nedkastningsstederne ved Vejle Fjord. Kilde: Bjerre Herred – Besat og befriet, 1995. 
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Selve modtagelsen foregik på den måde, at man kontaktede lillebilvogn-

mand Søren Chr. Frederiksen i Neder Vrigsted og bestilte en tur ned til ”Ka-

ren”. Efter bestillingen måtte han ud og fyre op i gasgeneratoren på sin bil, og af 

sted til nedkastningsstedet med de 4 mænd, der stod for selve modtagelsen.  

Han måtte jo så skjule sig selv og bilen og vente til det hele var overstået, for at få 

mændene med hjem igen. Mændene stod i kanten af skoven og ventede på flyet. 

Når de kunne høre flyet, lavede de lyssignaler til piloten, så han kunne finde ste-

det og smide våbencontainerne ud i faldskærm. Faldskærmene skulle hurtigt pak-

kes sammen, og containerne blev læsset på vognmand og grisehandler Ejner Jør-

gensens lastbil. Han var fra Barrit St. Han kørte sendingen til Horsens.  

Een gang gik det galt ved opsamlingsstedet ved Stagsevold i Staksrode Skov. En 

container ramte en træstak ved nedkastningen og eksploderede. Mændene fik me-

get travlt, for resten af modtagelsen skulle væk, træstakken skulle stables på plads 

igen, og alle spor skulle slettes inden tyskerne nåede frem, for de måtte have hørt 

braget i Klejs. Men det lykkedes. Efter tyskernes kapitulation 5. maj 1945, tog 

lærer Birger Balle vores klasse med ned i skoven ved Stagsevold, for at vise os 

nedkastningsstedet og træstakken, som sprang i luften ved nedkastningen. 

Tyskerne havde under hele krigen et hovedkvarter på Hornsyld Sygehus, 

hvor der var masser af mandskab og materiel. De havde også en lyttepost ved Lot-

trup/Troldemose Bakke ca. 100 m. øst for, hvor nu fjernsynstårnet ved Klejs står. 

Der kom en del engelske fly ud langs nordsiden af Vejle Fjord. Både ved bomb-

ningen af Shell-Huset og bombningen af Berlin brugte de åbenbart Vejle Fjord 

som kendemærke, og det var nok også en del af årsagen til, at tyskernes stilling i 

Klejs også havde luftværnsmaskingevær - og brugte det. Jeg havde en morbror 

som havde en gård i nabolaget deroppe. En dag, hvor de arbejdede i marken, måt-

te de smide sig på jorden, da tyskerne skød lavt hen over dem. De hørte projekti-

lerne hvisle omkring sig. 

Som nævnt var der 4 aktive modstandsfolk i Vrigsted i slutningen af krigen. 

De var en del af en større gruppe fra Barrit og Vrigsted, der blev ledet af skovfo-

ged Nielsen. Det var vigtigt, at skovens folk var med. Skovløber Jensen fra Staks-

rode var også med i Barritgruppen. Det var jo naturligt, at de færdedes i skoven - 

også om natten. De kunne jo være på jagt efter krybskytter. Men Vrigsted-folkene 

var: 

Birger Balle, førstelærer på Vrigsted skole. Efter krigen søgte og fik han en stil-

ling som friskolelærer på en dansk skole i Sydslesvig; men han døde inden famili-

en nåede at slutte sig til ham. 

Axel Ploug Sørensen, andenlærer ved Vrigsted Skole. Han var ”lærerindevikar” i 

Vrigsted i krigens sidste år. Han havde været aktiv modstandsmand allerede på 

seminariet og kom hurtigt med. Han skrev erindringer om bl.a. sin tid i Vrigsted 

under krigen – om skolearbejdet og modstandsaktiviteten. 

Agner Vinther, arbejdsmand i Over Vrigsted. Han var meget tilbageholdende og 

privat om sin deltagelse i modstandsarbejdet, også efter krigen. Han var sikker på, 
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at tyskerne kom igen, så derfor var der ikke nogen, der behøvede at vide noget. 

Peder Schrøder, savværksejer i Smedskær. Peder Schrøder kom først til Vrigsted 

i forbindelse med hans overtagelse af savværket i 1938. Han byggede bolig og 

blev gift i 1942 og allerede i slutningen af krigen var han altså aktiv modstands-

mand. Han fortsatte som ejer og leder af savværket mange år efter krigen.  

Ovennævnte Søren Chr. Frederiksen, der kørte for modstandsgruppen, op-

fattede ikke sig selv som en del af gruppen – han kørte jo bare som lillebilvogn-

mand for en gruppe mennesker. 

Barritgruppen var noget større, og det er et spørgsmål, om ikke de to grup-

per udgjorde én enhed med skovfoged Chr. Nielsen, ansat på Barritskov, som le-

der. Barrit gruppen modtog også våben og ammunition nedkastet fra fly i området 

ved Barritskovs skove ned ad Geerts Strandvej. De havde kodenavnet ”Stella” og 

vistnok følgende medlemmer: 

Jørgen Sørensen, senere automekaniker i Barritskovby.   

Villy Stampe Nielsen, ansat på Stenhøj Maskinfabrik 

Vagn Lundsgaard Jensen, dengang mekaniker, senere fabrikant og ejer af Hy-

draulikvirksomheden ”Compack” i Juelsminde  

Hans Lundsgaard, forvalter på Barritskov Gods.  

Otto Christiansen, senere ejer af blikkenslager- og VVS-forretning i Barrit St. 

Tage Johansen, mejerist på Barrit Andelsmejeri. 

Peder Møller, brugsuddeler i Barritskovby. Han udvandrede efter krigen og blev 

ejer af et par hundrede benzinstationer i USA. 

Gunner Thorsø Pedersen, kommis, vistnok i Barritskovby Brugsforening. 

Chr. Nielsen, skovfoged på Barritskov. Leder af Barrit-Vrigsted-grupperne. 

Christian Rørbye, landmand på Barrit Mark. 

Vognmand og grisehandler Ejner Jørgensen, Barrit St. stod for den videre trans-

port for begge grupperne. 

Der var også folk, der var gået ”under jorden” i Vrigsted. Forstander på Da-

nebod Højskole var dengang, Frede Terkelsen. Han var i øvrigt barnebarn af 

Therkel Madsen, der var med til at starte Vrigsted Højskole. Han måtte flygte for 

tyskerne. Der var vistnok en af lærerne på Højskolen, som var ”stikker” for ty-

skerne, så en dag kom de for at hente ham; men han nåede at smutte ud af bagdø-

ren, og flygtede så til Vrigsted-området. Han boede det meste af tiden hos sin svi-

germor, Marie Pedersen, på Nørtoft, nuværende Lundevej 16, men han boede 

også noget af tiden på Skulsballe, hvor Marie Pedersens søster, Magdalene, var på 

aftægt i gårdens aftægtsbolig.  

Det var en usikker tid. Når Frede Terkelsen skulle ud for at få lidt frisk luft, var 

han af og til forklædt som dyrlæge med en hvid kittel. Engang imellem kørte lille-

bilvognmand Søren Chr. Frederiksen for ham. Engang skulle han til Vejle til et 

”tandlægebesøg” hos en tandlæge, der også var aktiv i frihedskampen. De byttede 

altid roller, så Frede Therkelsen kørte, når de var afsted. Engang Frede Terkelsen 

var af sted på besøg hos tandlægen, var han blevet genkendt. Der kom i al fald en 
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besked til tandlægen ”Vagthunden er løs”, og de måtte skynde sig ud af byen. Der 

kunne være stikkere alle vegne, og Gestapo-folk kunne også dukke op overalt. 

Frede Terkelsen blev af og til også kørt til og fra Daugård Station, så han var ikke 

helt bundet til Vrigsted-området. 

Søren Chr. Frederiksen var for øvrigt 

far til Peter Frederiksen, som jeg har meget 

af dette fra. 

Der var et illegalt blad, der hed ”Frit 

Danmark”. Det blev indleveret til købmand 

Chr. L. Sørensen i Neder Vrigsted. Peter 

Frederiksen, der dengang var ca. 15 år og 

tjente hos Marie Pedersen, skulle hente bla-

det til Frede Terkelsen. Det foregik på den 

måde, at han skulle hente dagens avis hos 

købmanden. Der lå frihedsbladet så indeni.  

Der blev også kastet materiale ud fra 

de allierede fly engang imellem. Jeg har selv 

et enkelt eksemplar af sådan et ”flyveblad”. 

Der blev af og til også kastet en masse tynde 

stanniolstrimler ud. Det forvirrede tyskernes 

kraftige lyskastere i at lokalisere de allierede 

flyvemaskiner, når de fløj over om natten.  

Tyskerne havde også spærreballoner, 

dvs. store balloner, som hang i nok 500 m.  

højde, og som hang i en stålwire fra jorden. Disse balloner var farlige for de allie-

rede fly, hvis de ramte stålwirerne med propellerne. Men det var ikke det værste, 

for spærreballonerne kunne rive sig løs og slæbe stålwirerne efter sig. Så tog de 

alle el-ledninger, også højspændingsledninger, på deres vej. 

Der var stor arbejdsløshed dengang, og en af arbejdsmændene fra Vrigsted 

blev anvist arbejde med at bygge Vandel Flyveplads. Han lånte en lastvogn af 

tyskerne, når han skulle hjem for at besøge familien i weekenden. Han parkerede 

den ude på Nedervej og gik til Over Vrigsted, hvor han boede. Han syntes, det var 

for provokerende at køre helt til døren. Men karlene på Vrigstedgård var sure over 

hans arbejde for tyskerne, og en lørdag nat tog de den store forhammer i maskin-

huset og gik ned og smadrede motoren i lastvognen. Enden på den affære har jeg 

aldrig hørt noget om. 

Tyskerne havde i et tidsrum også taget både Barrit og Stouby Kro, og de 

havde trukket telefonlinje der imellem - tværs op igennem skoven ved Smedskær. 

Den hang i træerne, hvor der var påbegyndt udgravning til Vejle-Juelsminde Lan-

devej. Byens karle begyndte at klippe telefonlinjen over, når de så den. Men det 

var farligt, især efter at tyskerne begyndte at patruljere langs linjen. 

 
”Den tomme stol i London”: Et engelsk 

flyveblad med opfordring til ”Danske, 

der ikke kun er danske af tyskernes nå-

de” om at medvirke til at sende en del-

tager til ”De Allieredes Råd” i London. 
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Under krigen skulle vi have rationeringsmærker til næsten alt, hvad vi havde 

brug for. Det var jo for at spare på ressourcerne og gennemtvinge en nogenlunde 

ligelig fordeling af livsnødvendigheder; men det var til stor irritation for de hand-

lende på begge sidder af disken. Politiet skulle kontrollere den korrekte brug af 

rationeringskortene – så længe politiet eksisterede. De blev selv internerede den 

19. september 1944.  

Rationeringsmærkerne blev 

selvfølgelig også brugt - og 

misbrugt - hos købmand Chr. 

L. Sørensen i Neder Vrig-

sted; men det gik altid glat. 

Købmanden havde gode for-

bindelser. Det så ud som om 

betjente kunne få alt, hvad de 

havde brug for uden om rati-

oneringen, så der blev ikke 

sagt noget. De blev set bære 

hele sække med sukker  

ud. Selv da politiet var gået under jorden, kom de nu og da i smug. Det var ikke 

bare landbetjenten, men også nogle fra staben i Horsens. Rationeringen af f.eks. 

sukker og kaffe ophørte først i vinteren 1952. Indtil da skulle vi stadig bruge rati-

oneringsmærkerne. 

Samarbejdspolitikken med tyskerne ophørte den 29. august 1943, og tysker-

ne reagerede med at indføre undtagelsestilstand i hele Danmark og at overtage 

hæren og flåden. Undtagelsestilstanden blev suppleret med udgangsforbud i hele 

landet. Tyskerne stolede ikke længere på, at regering og det danske politi kunne 

holde ro i landet, og det blev baggrunden for at interneringen af politiet ca. et år 

efter. De arrangerede en falsk luftalarm. Reglen var, at politiet skulle møde på  

politistationen, når luftalarmen gik - 

uanset tidspunktet på døgnet. Og der 

blev de så arresteret og interneret. En 

stor part af dem blev sendt i koncen-

trationslejr i Tyskland. 81 danske 

politifolk omkom i de tyske koncen-

trationslejre. Jeg husker stadig de 

hvide busser, som hentede de overle-

vende hjem i de sidste krigsdage, af-

kræftede og udsultede. 
 

Kilder: 

Peter Frederiksens og mine erindringer, 

suppleret med arkivalier om nedkastninger og modstandsgrupper fra Danmarks Frihedsmuseum. 

Børge Hede: Bjerre Herred – besat og befriet, 1995.  

 
Rationeringsmærker – til næste krig! Vi modtog i arkivet 

en pakke med 100-vis af ark - i 2006. Dette er et lille 

udsnit af et af arkene. De var til Barrit-Vrigsted Kommu-

ne. 

 
Ove Enemærke og en kollega, 1945. Han und-

slap interneringen og gik under jorden på nabo-

gården ”Bygballegård”. 
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Marie Pedersen og mindestenen i Neder Vrigsted 
 

På 1-års dagen for krigens afslutning, blev der afsløret en mindesten på 

hjørnet af Hejreagervej og Lundevej i Neder Vrigsted. Indskriften er ”Fred & Fri-

hed 5. maj 1945”. Stenen var gravet op på Marie Pedersens mark, neden for Elle-

hoved ved den store kloakering i Neder Vrigsted i 1943. Man ville have sprængt 

stenen; men Marie Pedersen bestemte med det samme, at den skulle bruges til 

mindesten efter krigen.  

Mindestenen blev afsløret den 5. maj 1946. Først var der gudstjeneste i kirken, og 

så var der afsløring af stenen, da folk var kommet ned til Neder Vrigsted. Der var 

ca. 100 mennesker med til afsløringen, og Marie Pedersen havde dækket kaffe-

bord til alle på sin plæne indenfor i haven. Hendes karle havde hentet borde og 

bænke i forsamlingshuset. 

Min ”hjemmelsmand” til denne del af beretningen, senere landpost Peter 

Frederiksen, var karl hos Marie Pedersen dengang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første år blev grunden omkring stenen 

selvfølgelig passet af Marie Pedersen; men da hun 

døde i 1947, påtog vejmand Madsen sig at vedlige-

holde området på egen foranledning; men  

den ordning ophørte og stenen var ved at gro til, da man ca. 1970 besluttede at 

flytte stenen op til Vrigstedhus, hvor forsamlingshusets bestyrelse havde ansvaret 

for omgivelsernes vedligeholdelse 
 

Marie Pedersen: 

Marie Pedersen var et helt særligt menneske. I 1945 var hun ejer af Nørtoft, 

nuv. Lundevej 16, og hun havde været enke siden 1900. Så hun havde altså, med 

hjælp fra en bestyrer, stået for driften af gården i 45 år.  

Peter Frederiksen, som jeg nævnte ovenfor, tjente faktisk hos Marie Peder-

sen nogle år omkring krigens afslutning. Hans barndomshjem lå op til Nørtofts 

jord, og han har fortalt: Når Marie Pedersens folk tyndede roer ud overfor os, så 

kiggede de altid efter mor, og når hun ved 3-tiden hævede kaffekanden, så var det 

 
Mindestenen på sin oprindelige placering udenfor 

Marie Pedersens have, ca. 1950. 

 
Mindestenen på den nye plads 

ved Vrigstedhus, 2004. 
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tegn til, at de skulle komme ind og få en kop kaffe, og det fik de altid. Men en dag 

opdagede bestyreren det og blev gal. Han sagde til Marie, at det ville han ikke 

finde sig i; men han fik at vide, at det skulle han blande sig udenom. De har altid 

fået deres kaffe derinde, når de arbejder dér, havde hun sagt, og du tjener mere 

ved, at de går ind og får deres kaffe, end at du går og skælder ud. Det bestemmer 

jeg! Han fortalte også om en aften, hvor karlene kom gående ned ad vejen, så lå 

hakkejernene der jo, så greb de dem og gik og tyndede roer i deres fritid. Det op-

dagede hans mor, og så gik hun ud og sagde til dem, at når de var færdige, så 

kunne de komme ind og få en kop kaffe mere. 

Det var ikke kun med mindestenen, at Marie Pedersen markerede sin holdning til 

besættelsen. Peter Frederiksen fortalte også: Hos Marie Pedersen mødte jeg Frede 

Therkelsen, der var forstander på Danebod Højskole. Han var ”under jorden” 

her i Vrigsted i en del af krigen. Far kørte for ham, når han skulle flytte, eller når 

han skulle noget et eller andet sted. Jeg vidste ikke noget om det i starten; men 

Marie Pedersen var svigermor til Frede Therkelsen, og det skete flere gange, at 

jeg blev sendt hjem med en besked til far, om han ville hente en pakke i Daugård – 

eller hvor det nu kunne være. På et tidspunkt spurgte jeg ham, hvordan det kunne 

være, at der var alle de pakker, der skulle hentes? Han spurgte om jeg kunne hol-

de min mund, og det mente jeg da nok at jeg kunne. Og så fortalte han mig, at 

”pakken” var Frede Therkelsen. Det var meget hemmeligt i starten; men efter-

hånden tror jeg, at det meste af Vrigsted vidste, at han var her og hvorfor. Men 

han var normalt ikke ude mens det var lyst. Der var dog engang, hvor dyrlægen 

var på besøg, og hvor de kom til at snakke om fiskedammene og ville en tur der-

ned. Så byttede de lige tøj, så Frede Therkelsen fik dyrlægens kittel på – det skulle 

ikke kunne ses… 

Der er meget mere at fortælle om Marie Pedersen. Hun havde et usædvan-

ligt liv og var en markant skikkelse på egnen: 

Marie Pedersen var født Lauesen 3/4 1872 i Skulsballe, der er en af de stør-

ste gårde i Vrigsted Sogn. Hun var datter af gårdejer Peder Lauesen og Ane Katri-

ne Sørensdatter. Hendes mor var Peder Lauesens 3. kone. Hans to første ægteska-

ber var barnløse. Hun var 35 år og han 62 år gammel ved giftermålet. De nåede at 

få 3 piger, hvor den yngste døde som spæd. I 1881, døde Peder Lauesen, hvilket 

medførte, at Maries mor kom til at sidde med ansvaret for driften af Skulsballe og 

med opdragelsen af 2 piger på 9 og 6 år - og en plejedatter på 19. Hun ansatte en 

bestyrer; men var i øvrigt med i alt, hvad der foregik, indtil den yngste datter, 

Magdalene, i 1897 blev gift med Søren Østergaard-Hansen fra Vrigstedgård, og 

de overtog bedriften. Maries mor, Ane Katrine, blev en legende både på Skulsbal-

le, i den øvrige familie og på egnen, og hun blev omtalt som ”Bedste i Skulsbal-

le”. Der er ingen tvivl om at moderens kamp med driften af gården og dedikerede 

opdragelse af pigerne, kom til at præge Marie dybt og kom til at danne forbillede 

mange gange i hendes eget liv. 
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Marie Lauesen voksede altså op i Skulsbal-

le. Hun og søsteren, Magdalene, var naturligt nok 

tæt forbundne, og skolegangen kom for begges 

vedkommende til at foregå i Emma Bigandts 

Privatskole, der var blevet oprettet i Over Vrig-

sted med hjælp fra Laue Hansen på Vrigstedgård. 

Hun blev konfirmeret i 1886, men fik lov at fort-

sætte skolegangen en gang eller to om ugen i 

Horsens, hvor hun modtog undervisning i dansk 

og broderi. Det var sandsynligvis en følge af, at 

hendes mors skolegang havde været ganske 

elendig, at døtrene fik denne ekstra mulighed for 

uddannelse mellem arbejdsopgaverne på gården. 

Allerede da Marie Lauesen var 16 år gam-

mel, fremsatte sønnen fra Nørtoft i Neder Vrig-

sted, den 28-årige Rasmus Ole Pedersen, anmod- 

Vrigsted, den 28-årige Rasmus Ole Pedersen, anmodning om giftermål. De blev 

forlovede på hendes 17-års fødselsdag, og de næste 3 år gik med at forberede og 

uddanne sig til at stå for husholdningen på en gård. Som næsten 20-årig - i 1892 - 

blev Marie gift og flyttede ind som gårdmandskone i mandens hjem i Neder 

Vrigsted. 

Iagttagelser og fortællinger om Maries og Rasmus’ ægteskab og forhold til 

hinanden er entydige i beskrivelsen af et kærligt, åbent, aktivt familieliv, hvor 

samtale og fællesskab om både hjemmets og samfundets forhold var et markant 

træk. Rasmus Ole Pedersens store kreativitet og hans viden, evner og dybe inte-

resse i mange forhold fik en god medspiller og tilhører i hans unge kone. De var et 

”stærkt” par. (Rasmus Ole Pedersen er behandlet selvstændigt i et senere afsnit i 

bogen.) 
 

Nørtoft         

ca. 1900. Rasmus Ole 

deltog selv i konstrukti-

onen og opførelsens af 

vindrosen efter brev-

veksling med Poul la 

Cour på Askov Højsko-

le. Fordelingen af dens 

trækkraft til tærskeværk, 

hakkelsemaskine, rund-

sav og ajlepumpe var 

egen konstruktion - som 

blev beundret viden om. 

 

Marie og Rasmus fik 4 børn, der alle blev døbt med efternavnet ”Hald”, et 

efternavn, der havde ligget til hvile i mandens familie i et par generationer: Men 

 
Marie og Rasmus Ole Pedersen, 

ca. 1900. 
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Maries og Rasmus’ tid sammen blev kort. Rasmus pådrog sig en nyrebetændelse, 

der udviklede sig til gigtfeber. Den tog livet af ham i 1900 og efterlod Marie med 

4 børn og en gård at tage sig af.  

Marie kendte melodien fra sit barndomshjem og voksede med opgaven. Der 

blev ansat en bestyrer til at forestå det daglige arbejde i stald og mark, medens 

Marie med råd og støtte fra moderen og søster og svoger i Skulsballe stod for hus, 

madlavning til folkeholdet, have og børnenes opdragelse - og deltog i planlægning 

af gårdens drift i det omfang, det var nødvendigt.  

Maries Pedersens svigersøn, Frede Terkelsen, der var forstander på Dane-

bod Højskole, fik tid til at skrive på en slægtsbog, da han måtte ”gå under jorden” 

i slutningen af 2.-Verdenskrig. Han gik under jorden hos svigermoren og fik et 

indgående kendskab til hende. Han fortæller i slægtsbogen:  

Det lykkedes hende at skabe et lyst og lykkeligt hjem for sine børn. Og det blev et 

sted, hvor deres kammerater og venner gerne samledes både i barndoms og ung-

domstiden…. Der var hjerterum, og der var husrum og plads nok til leg i den sto-

re have, i gården, møllen og mølleloftet og den lille skov med fiskedammene….. 

Der var megen jævnaldrende ungdom i Vrigsted de år til gensidig glæde for dem 

alle. I sommerferierne, hvor der næsten altid var feriegæster i huset, spilledes der 

komedie i haven, og så samledes ungdommen til ”ungt gilde”….. 
 

De 4 børn udviklede sig bemærkelsesværdigt i hver sin 

retning, dog havde de alle en kunstnerisk / kreativ åre, 

som især de 3 ældste fandt mulighed for at udvikle (Fo-

tografier fra ca. 1975): 
 

Peder Terkelsen Hald (1892-1987) blev cand. polyt. i 

1917 og var selvlært maler, billedhugger og keramiker. 

Docent i farveteknik og leder af farveteknisk laboratori-

um ved Kunstakademiet 1925-63. Udsendt af FN i flere 

omgange. 
 

Anna Kristine Hald (1894-1982) havde fra barnsben en 

brændende interesse for broderi og håndarbejde, der 

udvikledes, så hun blev underviser i området. Hun blev 

gift med Frede Terkelsen, der var forstander på Danebod 

Højskole. Her blev hun en af hovedkræfterne i udviklin-

gen af dansk håndarbejde. Hun blev formand og besty-

relsesmedlem i flere foreninger indenfor området, lige-

som hun var en af hovedkræfterne bag starten på Den 

Danske Husflidshøjskole i Kerteminde. Hun lavede et 

enormt socialt arbejde, der rakte langt ud over familien 

og højskolen. 
 

 
Peder Hald 

 
Anna Kristine Hald. 
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Margrethe Hald (1897-1982) havde fra barnsben en 

brændende interesse for vævning, Hun kom i lære som 

væver og udviklede teknikken på højskoleophold i Vrig-

sted og Askov. Vævningen blev kombineret med uddan-

nelse på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, hvor 

hun udviklede sine kreative evner og fik lejlighed til at 

kombinere dem med udforskning af gamle væveteknik-

ker, idet én af hendes lærere også havde tilknytning til 

dette håndværk i museumssammenhæng. Margrethe Hald 

blev fastansat på Nationalmuseet i 1939, først som assi-

stent og fra 1947 som inspektør. 

I 1950 blev hun dr.phil. med afhandlingen ”Olddanske Tekstiler”, og hun blev 

således den første danske kvindelige dr.phil. uden forudgående akademisk uddan-

nelse. Hendes afhandling blev banebrydende indenfor international tekstilforsk-

ning. Hun havde enorme evner indenfor formidling af sin viden. Helt nede på jor-

den var Margrethe Hald også en kilde til inspiration for almindelige mennesker. 

Hun formåede at formidle kulturhistorie ind i samtiden og introducerede f.eks. 

håndtenen, der blev en landeplage i 1970-erne, som en nyttig, kreativ og afstres-

sende aktivitet, der kunne medbringes og betjenes overalt. Hun udnævntes til Rid-

der af Dannebrog i 1964. 
 

Otto Hald (1899-1996) var den yngste. Han var forment-

lig også den, der var udset til at overtage slægtsgården, 

Han var også den der havde størst lyst til at blive i Vrig-

sted og fortsætte familiens liv der. Det afspejledes i hans 

tillidshverv som formand for først regnskabsudvalget, 

senere planteavlsudvalget og til sidst formand for hele 

Horsens Landbrugsforening, og det afspejledes i hans 

interesse for slægtsforskning. I første omgang overtog 

Otto Hald Pilegård i Hyrup, som han drev indtil hans mor 

slap tøjlerne på Nørtoft. Otto Hald fik også sin del af fa-

rens kreative evner, idet han udviklede en interesse for 

finere træarbejde og træsløjd. 
 

Frede Terkelsen fortsat: Marie drev sin gård i 47 år med en bestyrer til hjælp. Det 

kunne tit være vanskeligt og brydsomt med ene fremmede folk. Særlig svært var 

det under 1.-Verdenskrig og den senere landbrugskrise, hvor priserne på land-

brugsvarer gik ned til et minimum. Mon de, der ikke selv har stået midt i det med 

ansvar for gård og familie, rigtig forstå, hvad det betød af afsavn og arbejdsind-

sats. 

Da den yngste søn, Otto Hald, der var landmand, selv fik en gård i nabobyen Hy-

rup, var der mange, der undrede sig over, at han ikke skulle overtage fædrene-

gården. ”Skulle jeg så sætte mig hen med et strikketøj herefter”, sagde Marie. Nej 

 
Margrethe Hald 

 
Otto Hald. 
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hun blev i sit hjem og sit arbejde. Men da hun nærmede sig de 75, ønskede hun 

dog at afstå gården til Otto. 

Netop den dag – i 1947 - der var fastsat til overtagelsen, døde Marie Pedersen. 
 

Kilder: 

Terkelsen, Frede: Slægter, udg. 1958. 

Bjerre Herreds Bogen II, Glud Museum, 2001. Om Peder Hald:  

Dansk Kvindebiografisk Leksikon( http://www.kvinfo.dk ). Om Anna Kristine & Margrethe Hald. 

Vejle Amts Folkeblad. 1969 (Otto Halds 70-års fødselsdag). Om Otto Hald:  

 

Marie Pedersen var en særlig person; men det var hendes mand, Rasmus Ole 

Pedersen også. Han døde desværre allerede som 39-årig; men nåede at sætte sig 

spor på flere områder – udover deres børn. Lokalarkivet blev involveret i en udgi-

velse: ”Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende vande”. Den udkom i 

2016. Det var naturligvis ikke alle facts og erindringer, der kom med i bogen – 

både fordi den dækkede så stort et område, og fordi fiskeriet i Barrit-Vrigsted, 

sammenlignet med andre steder, var af meget lille betydning. Det var først efter 

udgivelsen, at vi i arkivet blev klar over, at man også var interesseret i at høre om 

fiskeri og fiskeopdræt i ferske vande med forbindelse til Vejle Fjord. På det sidste 

område havde vi i Vrigsted en foregangsmand indenfor fiske-opdræt. Det var Ma-

rie Pedersens mand, og den historie er også værd at fortælle. 

 

Rasmus Ole Pedersen (1861-1900) 
 

Op til min jord i den sydligste ende lå der nogle damme og et hul i terrænet 

efter et udklækningshus. Anlægget havde været rammen om et enestående udvik-

lingsarbejde i opdræt af karpe- og ørred-yngel i slutningen af 1800-tallet, og det 

blev stadig brugt til op i 1950-erne. 

Manden bag idéerne, planerne og anlægget af dammene var ejeren af nabo-

gården, Nørtoft, Rasmus Ole Pedersen. Han døde forholdsvis ung – i år 1900 - og 

efterlod sig en meget ung hustru, Marie Pedersen, og 4 børn: Peder, Margrethe, 

Anna og Otto Hald. De var 1-8 år gamle ved faderens død. Den yngste, Otto, blev 

gift med min faster, og deres søn, Therkel, blev min legekammerat og ven. Vi 

færdedes nede ved resterne af anlægget med fiskedammene, og jeg hørte historien 

om dem og forstod senere, at det havde været noget helt særligt. 

Therkels farfar, Rasmus Ole Pedersen, var gårdejer på Nørtoft i Neder Vrig-

sted. Han havde en enestående iagttagelsesevne som kombineret med et omfatten-

de talent for teknik og konstruktion gjorde ham kendt viden om som en umådelig 

iderig og entreprenant person. Han arbejdede også med opdræt af karpe- og ørred-

yngel i nævnte damme, som han også selv havde anlagt på gårdens jord ned mod 

Smedskær Skov.  

Jeg har set en sammenhængende beretning om fiskedammene i en mindear-

tikel om Rasmus Ole Pedersen, skrevet af lærer Anders Jørgensen, Vrigsted:  

http://www.kvinfo.dk/
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Mest kendt blev han dog ved sine fiskedam-

me, som indeholdt karpe- og ørredyngel, og det er 

næppe for meget sagt, at de hører til de allerbed-

ste, som findes her i landet i privat eje. De ligger 

idyllisk i læ af småskove, og en sejltur på dem en 

sommeraften i hans lille, hvidmalede båd var en 

sand nydelse. Hele det store anlæg var hans eget 

værk ligesom alle genstandene i hans udmærket 

indrettede udklækningshus. Det var en fornøjelse 

at se ham sysle med fisk og meget interessant at 

følge dem på de forskellige udviklingstrin. Han var 

grundigt hjemme i alt, hvad der vedrørte fiskeav-

len, og havde derfor også knyttet forbindelse med 

fiskerikonsulent Feddersen, som med megen inte-

resse fulgte hans arbejde. 

På en udstilling i Randers fik han hædrende omtale for et apparat til brug ved 

udklækning. I Stockholm opnåede han det samme for et sindrigt filtrér- og ud-

skylningsapparat, som han brugte i sit fiskehus. Og nu sidst i Bergen erhvervede 

han sig bronzemedalje for karpeyngel og en model til et bundrør gennem dæm-

ningen i hans store fiskedam. Endog fra Skotland modtog han en opfordring til at 

deltage i en påtænkt fiskeriudstilling. ----- 

Rasmus Oles iderigdom og kreativitet begrænsedes ikke til 

fiskeopdræt. Med sin tekniske og mekaniske snilde fik han både 

opført en vindrose som trækkraft til gårdens maskiner - et projekt, 

som han i høj grad var medkonstruktør af. Han byggede også et 

mekaniske klokkespil, der kunne spille flere melodier, og hvor han, 

ned til støbning og afstemning af klokkerne havde lavet det hele i 

hånden. Han var også meget musikalsk - da han døde var han i  

gang med at bygge et orgel.  

Vi drenge fra Neder Vrigsted var 

med til at tømme dammene for karper ca. en gang om 

året. Det var mens Otto Hald passede dambruget. Han 

havde en gård i Hyrup indtil 1947, hvor han overtog 

fødegården efter sin mors død. 

Da man nedlagde fiskedammene kom de sidste 

karper op i dammen ved Vrigsted Kirke – eller også 

satte Otto Hald simpelthen nogle karper ud i dam-

men. Det kunne han godt have fundet på. Da dammen 

ved kirken blev opfyldt af jord fra kloakering i Barrit 

i 1976, var der en masse karper i dammen. 

 
Kilde: Frede Terkelsen: Slægter, 1958.  Dammen øst for Vrigsted 

Kirke, ca. 1930. 

 
Rasmus Ole Pedersen, ca.1895. 
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Om Barrit Station / Breth og Barrithule Mark 
 

Barrit Station skylder Horsens-Juelsminde Jernbane sin eksistens. Før jern-

banens anlæggelse i 1884 hed området Breth Mark og Barrithule Mark, og det var 

stort set mennesketomt. Enkelte gårde, der havde fået jord i ”udmarken”, var dog 

begyndt at flytte ud til jorden – f.eks. Nørlykke allerede midt i 1860-erne. 

Alt ændrede sig, da jernbanen blev anlagt. Først og fremmest transporterede 

toget også post til området. At være postekspeditør var en del af stationsforstande-

rens arbejde, så den dagvogn, der hidtil havde transporteret post og passagerer til 

Postgården i Over Barrit, blev overflødig. Postsager og postruter begyndte i Barrit 

Station, og selvfølgelig ønskede de gående landpostbude at bo i stationens nær-

hed.  

I 1887 gik landmændene i Barrit-området sammen om et andelsmejeri – 

Barrit Andelsmejeri. Det blev, efter nogen diskussion, placeret i Barrit Station lige 

overfor stationsbygningen. Det var en levedygtig beslutning – mejeriet eksisterer 

stadig (2018). Mejeriet havde 4 medarbejdere, der tjente deres løn i byen, og selv-

følgelig ville de også gerne bo i nærheden af deres arbejdsplads. En købmand så 

mulighederne, og håndværkere strømmede til fra resten af Bjerre Herred – og fra 

Hatting Herred. 

Beboerne var generelt fattige; men der var en nybyggerstemning i byen, og 

man hjalp hinanden. Sammenholdet gav sig også udtryk i opførelsen af et forsam-

lingshus omkring 1900 og i dannelsen af en forbrugsforening. Den opstod i 1913.  

Anna Larsen, afdød medlem af lokalarkivets aktivgruppe, voksede op i Bar-

rit Station som datter af smed Dalby. Hun fortalte: ”Vi havde ingen penge! Men 

det gjorde ingenting. Det havde de andre heller ikke, og vi hjalp hinanden. Der 

var standsforskel i landsbyen. ”Adelen” udgjordes af nogle af de største gårdeje-

re, stationsforstanderen, mejeribestyreren og selvfølgelig købmanden, som alle 

var i gæld til. Men som ramme om almindelige folks almindelige liv, var Barrit 

Station et dejligt sted. Der fandtes alt. 

I lokalarkivet optalte vi mængden af forretningsdrivende handlende og 

håndværkere i Barrit St. i slutningen af 1930-erne og kom frem til 40-45. Det var 

først og fremmest gode transport- og samfærdselsforhold til stationen og postkon-

toret, der sammen med mejeriet, brugsforeningen og Damgaard-Nielsens køb-

mands- og foderstofforretning, der var det lille lokalsamfunds lokomotiver. 

Erik Nielsens undersøgelse af gamle stier gav også resultater omkring Barrit 

Station. Tidligere bevægede man sig fra Breth og Barrit ud til markerne. Efter-

hånden som gårdene begyndte at flytte ud, og især da bebyggelsen i Barrit Station 

tog til, blev der behov for at bevæge sig på tværs i landskabet. Der blev anlagt 

veje; men postbudene skulle ”rundt om” byen, så der blev også oprettet poststier. 

Breth Skole blev flyttet ud på Breth Mark allerede i 1857. Da Barrit Station be-

gyndte at vokse blev der behov for en skolesti osv.  
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Byvandring i Barrit Station 1930-50, 2005.  
 

Om Barrit Station 1930 – 1950 

Det lille samfund af småhandlende og håndværkere, der voksede op om-

kring andelsmejeriet og stationen ved Horsens-Juelsmindebanen i slutningen af 

1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet, havde i 1930-erne stadig et skær af 

noget nybyggeragtigt over sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Folk var kommet fra vide dele af herredet og havde opført huse, i det områ-

de, der tidligere hed Breth Mark eller Barrithule Mark. Men i 1940-erne var der 

tale om et fasttømret samfund med foreningsliv, handels- og et håndværkerliv, der 

servicerede hele lokalområdet.  

 
Barrit Station set fra nord, ca. 1895. Læg mærke til de manglende træer og det mang-

lende forsamlingshus (opførtes 1900). Toget ses til venstre for stationsbygningen. 

 
Barrit Station med omgivelser, ca. 1937. Man får et indtryk af et netværk af veje og 

stier mod stationen. Skolen, øverst til venstre, har adgang fra alle verdenshjørner, og 

markvejene langs grænsen til Rårup Sogn til venstre gjorde det muligt for posten, at 

komme på tværs i landskabet. Kilde: https://hkpn.gst.dk 

https://hkpn.gst.dk/
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Vi har valgt at lade beskrivelsen følge byvandringen fra T-krydset hvor 

Brethvej og Brølbæk mødes mod nord i byen. Efter et kig nordpå ud ad Brølbæk, 

vil vi gå sydpå ad gaden til krydset, hvor Nør-

løkkevej, Blæsbjergvej og Barrit Stationsvej 

støder til. Efter afstikkere ud ad de to førstnævn-

te, vil vi bevæge os ud af byens anden ”forret-

ningsgade” – Barrit Stationsvej – til bygrænsen. 

Der hvor der er brugt parentes omkring 

den funktion, der har foregået fra huset, betyder 

det, at det kun er i en kortere del af perioden fra 

1930 til 1950, at huset har været brugt til funk-

tionen. 

De lokalkendte personer, som vi trak på i 

forberedelsen var Preben Rasmussen, Hans Egs-

gaard, Arne Malm, Anna Larsen og Aage Buhl, 

hvor de to sidste også forestod byvandringen 

sammen med lokalarkivet. 
 

Brølbæk 21: Smedeforretning. Kom man nordfra, begyndte Barrit Station med 

Christian Jensens ”Christian Smeds” landsbysmedje. Herfra førte også en vej ud 

 
Barrit Stations bymidte med Damgaard Nielsens købmandsforretning i 

midten, Barrit Andelsmejeri helt til højre og stationen liggende midt 

mellem de to kraftcentre – lige udenfor billedet til højre, ca. 1950. 

 
Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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over markerne til Breth Skole, hvor Barrit Stations børn gik i skole. Efter smedjen 

var der marker på begge sider til den samlede bebyggelse begyndte ved Brethvej. 
 

Brethvej 2 Træhuset: (Ishus). Grunden blev først 

udparceleret i 1949 og der købt af arbejds-mand 

Christian Høj. Han lod træhuset opføre, og han og 

moderen, Maren Høj, drev ishus og brødudsalg fra 

adressen. Han havde huset frem til 1966. 
 

Brølbæk 9: Karetmagerværksted. Hans Peder 

Malm købte i 1926 bolig og karetmagerværk- 

sted af Søren ”Hjulmand” Huset var ramme om 

værksted og en familie med 7 børn frem til 1962, 

hvor det blev solgt. 
 

Brølbæk 7: Træskomager. Jenny og Peter Som-

mer Mortensen – ”Peter Klodsmager” – overtog 

huset i 1924 og boede der til 1964. Han var træ-

skomager. Han ringede” træskoene, dvs. at han 

satte jernringe under træskoene, så det ikke sled så 

hårdt på træet, når man brugte dem. 

Han gik også reservepost, var meget 

aktiv i Den Socialdemokratiske For-

ening – havde fagforeningskontor på 

adressen - var med i sognerådet og 

var også pantefoged en overgang. 
 

Brølbæk 24: Lillebilforretning. Lil-

lebilchauffør Magnus Jensen havde 

huset i perioden. Hans første kone 

døde af tuberkulose, de havde 4 små 

børn. Så fik han en husbestyrerinde, 

som han senere blev gift med, og de fik nogle flere børn. Efter perioden – 1930-50 

kom der brødudsalg på adressen. 

 

Brølbæk 22: Brugsen. Barrit Stati-

ons Forbrugsforening blev stiftet i 

1914. I 1930 hed brugsuddeleren 

Jensen, han blev i 1932 afløst af J. 

Th. Neergaard. Marcussen efterfulg-

te i 1963 Neergaard og var uddeler 

til året før brugsens nedlæggelse. 

Brugsen blev nedlagt i 1983. 

 
Brølbæk 9: Else og Peter Malm i 

værkstedets dør. Ca. 1940. 

 
Neergaard foran Barrit Stations Brugsforening, 

Brølbæk 22. Ca. 1930. 

 
Fra venstre: Brethvej 4, Brølbæk 7 og Brøl-

bæk 9’s gavl. Ca. 1930. 
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Brølbæk 20: Husmandssted. I 1926 overtog Jenny og Hans (Carl) Frandsen 

husmandsstedet. De boede i huset til deres død – han i 1981 og hun i 1986. Han 

var murer hos murermester Bøttcher, der også boede i Barrit Station 
 

Brølbæk 18: Hjemmeslagter. Emma og Peter Steen havde huset indtil 1944, 

hvor arbejdsmand Niels Andersen ”Niels Gram” og hans kone Marie overtog det. 

De boede i det til 1981. Peter Steen drev bl.a. et hjemmeslagteri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brølbæk 5: Barrit Andelsmejeri. Barrit Andelsmejeri blev grundlagt i 1887 og 

gennemgik en større ombygning i 1908-09. I 1938-39 blev det gamle mejeri revet 

ned - også den gamle firkantede skorsten blev skiftet ud med en højere rund – og 

et nyt mejeri opført. Mejeriets anden bestyrer var H.C. Hansen, der overtog kort 

efter starten og i begyndelsen af 1930-erne blev afløst af Foldager. Denne fortsatte 

til ca. 1960. Mejeriet var byens betydeligste arbejdsplads med ca. 7 ansatte i peri-

oden. 
 

Brølbæk 16: Smedje. Smedemester 

C.C.W. Dalby overtog smedjen i 1923 og 

drev den til sin død i 1940, hvor en af søn-

nerne, Henry, overtog forretningen. Smed-

jen var indrettet i udhuset, der stadig (2005) 

ligger på grunden; men dengang var der 

port i gavlen. 
 

Brølbæk 14 ”Formandshuset” / ”Banehuset”. Huset var oprindeligt og til ca. 

1940 Juelsmindebanens hus, hvor formanden for banearbejderne boede. Søren 

Laursen købte derefter huset og boede der til engang i 1960-erne. 
 

 
Barrit Andelsmejeri, Brølbæk 5, efter 1938. 

 
Smedemester Dalbys hus, Brølbæk 16. 

Ca. 1930 
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Brølbæk 3: Huset blev opført som aftægtsbolig af Alma og Niels Anton Dam-

gaard Nielsen, der ejede købmandsforretningen på Brølbæk 1. Efter dem havde 

F.O. Nielsen huset til 1936, hvor han solgte til Emil Rasmussen, der var første-

mejerist på mejeriet. Han havde huset helt frem til 1970. 
 

Brølbæk 12: Barrit Stations station 

og posthus: Huset blev opført i 1888 af 

Horsens-Juelsmindebanen. Eriksen var 

stationsforstander i mange år op til ca. 

1950. Han blev afløst af J. Næss-

Schmidt, der, da banen blev nedlagt i 

1957, købte huset og fortsatte som 

postmester. Han havde huset frem til 

1985. 
 

Brølbæk 1: Købmands- og grovvareforretning: Chresten Damgaard Nielsen 

overtog i 1932 forretningen efter faderen, Anton Damgaard Nielsen. I 1959 over-

gik forretningen til Christens søn, Henning Damgaard Nielsen, der havde den til 

1979, hvor den blev solgt til Hornsyld Købmandsgård.  

Udover købmandsforretningen var Christen D. Nielsen ansat til at forestå Barrit-

Vrigsted Foderstofforening med foderstoffer, gødning, kornhandel og korntørring. 

Den største omsætning kom dog fra trælasthandelen, hvor stort set alle byggema-

terialer i Barrit-Vrigsted Kommune passerede igennem hans forretning. Han hav-

de fast kørsel til 3 vognmænd, der bl.a. hentede cement og tagplader i Aalborg og 

tegl i Egernsund ved Flensborg Fjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørløkkevej 1: Forsamlingshuset ”Betlehem”. Huset blev opført som forsam-

lingshus omkring 1900 og havde lejlighed til bestyreren på 1. sal. Denne havde 

som regel andet arbejde ved siden af, eller konen udførte arbejdet i forbindelse  

 
Barrit Stations station og posthus, ca. 1930. 

 
Damgaard Nielsens købmandsforretning ca. 1935 – Brølbæk 1. 
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med forsamlingshusets drift. Så-

ledes var vognmændene Svend-

sen, Therkelsen og Gosvig og 

smeden Peter Jensen bestyrere en 

overgang. Også ”Knud Post”, 

Knud Hedegaard, der manglede 

en hånd og havde jernklo var 

bestyrer i en periode og boede i 

lejligheden. Her var forsamlings-

hus til 1958. 
 

Blæsbjergvej 1: Manufaktur-

handel og barber. I begyndelsen  

af perioden drev manufakturhandler Therkelsen forretningen – han var også bar-

ber. Midt i 1930-erne overtog manufakturhandler Larsen forretningen, han havde 

indtil da manufakturhandel nede på Barrit Stationsvej og var også uddannet som 

barber. 
 

Blæsbjergvej 2: I 1920-erne flyttede der mennesker ind og ud af huset, så det 

blev aldrig til, at man kunne sige, at ”det var deres hus” – dengang før gadenavne 

og husnumre. Julie og Peter Møller fra Vrigsted Øster Mølle ejede huset fra en-

gang i 1930-erne, hvor de nogle år lejede det ud – bl.a. til Katrine og Aage Frand-

sen (1936-38) og en slagter – indtil de i 1941 selv flyttede ind i huset, idet Peter 

Møller fik arbejde ved Damgaard Nielsens foderstofforretning. De boede der til 

1960. 
 

Blæsbjergvej 3: Skomager. Mortensen var en dygtig håndskomager, der syede 

både sko og støvler. I 1955 indrettede snedker, tømrer og karetmager Otto Chri-

stensen forretning i ejendommen. 
 

Blæsbjergvej 4: Snedker og musiker. Martin Nielsen Buhl erhvervede huset i 

1927. Han ernærede sig som snedker og var en meget dygtig musiker. Han hjalp 

også til på broderens gård, Langagergård. Han døde i 1954, hvorefter konen og 

sønnen, Aage, fortsat beboede huset. 
 

Blæsbjergvej 5: Hanne og Anders ”Gartner” boede i huset i en del af perioden. 

Han havde haft et gartneri ude på Overmarksvej, og navnet flyttede med, da de 

kom ind til byen. 
 

Blæsbjergvej 6: Karen Stenkjær boede i huset til sin død i 1943-44, hvorefter 

arbejdsmand Villy overtog det. Han solgte i 1952 til Karoline Buhl, der havde 

drevet Langagergård sammen med sin broder Jørgen.  
 

 
Gymnastikhold foran ”Betlehem”, ca. 1912 
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Blæsbjergvej 7: Herre-

frisør. Kristine og Peder 

Roikjær Nielsen, ”Peder 

Post”, boede her i begyn-

delsen af perioden. Huset 

var vistnok opdelt i 2 lej-

ligheder fra starten. K.R. 

Mikkelsen ejede det i 

slutningen af perioden og 

lejede ud til ansatte ved 

Barrit Andelsmejeri, der 

købte huset i 1949 og 

havde det i næsten 20 år. 
 

Blæsbjergvej 8: Maler. I 

begyndelsen af perioden 

drev malermester Boel for-

retning fra huset. Senere i 

perioden blev det overtaget 

af Marius Gram. Der var en 

lejlighed i overetagen og en 

trappe med indgang til lej-

ligheden i syd-enden af 

huset.  
 

Blæsbjergvej 9: 

Murerforretning. 

Murermester Bøttcher drev murerforretning fra huset fra ca. 1930 til 1947, hvor 

Ejnar Jørgensen købte det og drev grise- og ejendoms-handel fra det. Bøttcher var 

en dygtig og velanskreven murer, der opførte huse i hele omegnen. 
 

Blæsbjergvej 10 ”Home”: Huset blev opført af mejeribestyrer Hansen, med 

planer om at bruge det som bolig for familien efter hans tilbagetrækning fra 

mejeribestyrerarbejdet. De flyttede ind i huset i sidste halvdel af 1930-erne. 
 

Blæsbjergvej 11: Gartner. Andreas Kristiansen, ”Andreas Post”, byggede huset 

og boede her. Han gik post i Barrit Station og Breth og drev samtidig et gartneri, 

idet han nede bagved havde en stor have, hvor han havde masser af grøntsager, 

som han solgte af.  
 

Blæsbjergvej 13: Vognmand. Vognmand og senere grisehandler og ejendoms-

handler, Ejnar Jørgensen, efterfulgte sin far, Peder Jørgensen. Agnethe og Ejnar 

Jørgensen drev forretning fra huset indtil 1947. Der overtog Hans Gerbeck 

 
Kristine og Peder Roikjær Nielsen, Blæsbjergvej 7, Ca. 1930. 

 
Blæsbjergvej 8 mod Blæsbjergvej 7 i beg. af 1930-erne. 
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vognmandsforretningen og boligen, hvor han boede frem til 1992. Ejnar Jørgen-

sen samarbejdede under 2. verdenskrig med modstandsgruppen fra Barrit-

Vrigsted. Han transporterede det nedkastede materiel til Horsens. 
 

Barrit Stationsvej 1: Blikkenslager. Martin Christiansen og hans kone Helena 

byggede huset og drev blikkenslagerforretning her til ca. 1950, hvor deres søn, 

Otto, overtog den og drev den videre til sin død i 1979. 
 

Barrit Stationsvej 4: Snedker. Meta og Hans Johansen boede i huset i hele 

perioden. Forretningen blev i midten af 1950-erne overtaget af Arnold Nielsen, 

der startede Barrit Portefabrik. Hans Johansen levede af at lave ligkister og 

møbler. 
 

Barrit Stationsvej 3: Sadelmager og fransk vask og strygning. Severine og 

Karl Brund havde huset 1913-1964. Han startede med at lave seletøj til heste og 

udvidede efterhånden til også at lave noget med madrasser/møbelpolstring. Hun 

havde ovnen til strygejernene i sadelmagerværkstedet, så man gik ind af den 

samme dør i den ene ende af huset, uanset om man skulle have fat i hende eller i 

ham. 
 

Barrit Stationsvej 6: Manufakturhandler, syerske og dyrlæge. Manufaktur-

handler L. Petersen, boede sammen med sin søster i den ene ende af huset og 

havde så manufakturhandel i den anden ende af huset. Han solgte til manufak-

turhandler Larsen midt i 1940-erne. Denne købte manufakturforretningen oppe på 

hjørnet af Blæsbjergvej og Nørløkkevej og flyttede derop i slutningen af 1940-

erne. På 1. sal logerede en syerske, Camilla Hansen, i en del af denne periode. 

Larsen solgte huset til dyrlæge Erik R. Jensen, der boede her til 1964. 

 

Barrit Stationsvej 5: (Hjemmesygeplejerske). Blikkenslager Martin Christ-

iansen lod huset opføre til aftægtsbolig ca. 1940. Omkring 1950 overtog enke-fru 

Martha Adriansen huset: Hun var hjemmesygeplejerske. 
 

Barrit Stationsvej 8: Huset blev bygget af Alma og Hermann Mikkelsen sidst i 

1930-erne. De solgte i 1946 til Inger og Sigurd Chr. Sørensen, ”Sigurd Post”. Han 

døde i 1975, Inger bor stadig i huset (2005). 

 

 

Barrit Andelsmejeri - supplement til mejeriets historie 
 

Barrit Andelsmejeri blev grundlagt i 1887, og det er stadig et af de få selv-

stændige andelsmejerier, der er tilbage i Danmark. Mejeriet fejrede 125-års jubi-

læum i 2012 og udgav i den forbindelse et flot illustreret jubilæumshæfte med 

tilbageblik på vigtige begivenheder og årstal i mejeriets udvikling.  
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Allerede i forbindelse med byvandringen, havde vi i lokalarkivet samlet vo-

re informationer om mejeriet – også for at vurdere hvad der manglede, hvis man 

skulle belyse mejeriets virke og betydning i lokalsamfundet. Vi manglede først og 

fremmest viden om, hvor mejeriets protokoller befandt sig. De fandtes ikke på 

mejeriet; men - viste det sig - var blevet indleveret til Glud Museum, hvor de – 

lidt overraskende - var blevet registreret som museumsgenstande.  

Men forløbet med samarbejde mellem arkiv, virksomhed og museum viser 

faktisk noget centralt om forskellige indgange til historien.  

 Virksomheden ønsker at dokumentere sit virke og sin udvikling. 

 Arkivet ønsker at dokumentere virksomhedens virke, dens personkreds og 

deres samspil med lokalsamfundet. 

 Museet ønsker at dokumentere bygninger, håndværk, metoder, redskaber, 

apparater, funktioner og udvikling på hele området.  

Det kan der udvikle sig et spændende og frugtbart samarbejde om. Det er forskel-

lige sider af samme sag. 

For lokalarkivets vedkommende forsøgte vi i forbindelse med byvandringen 

at fremlægge vores vidensniveau – og hullerne i den. Vi lavede et lille hæfte og en 

lille udstilling om Barrit Andelsmejeri til supplement af byvandringshæftet, og det 

blev kommenteret, rettet og suppleret af byvandringens deltagere og andre inte-

resserede.  

 
Barrit Andelsmejeri set fra nordøst, ca. 1905. 
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Vi interviewede/snakkede med nogle mennesker, protokollerne blev fundet, 

så byvandring og efterbehandling blev en frugtbar proces.  

På et tidspunkt arrangerede vi en lokalhistorisk aften om mejeriet. Den var 

bestilt af nær familie til 4 af Barrit Andelsmejeris 5 første og afdøde bestyrere. Vi 

lavede en ny opsamling og sammenskrivning af mejeriets historie – som igen 

mundede ud i nye oplysninger fra aftenens deltagere. Hele forløbet betød, at vi 

havde noget reelt at bidrage med, da det nye bestyrerpar på mejeriet, ønskede at 

fejre 125-årsjubilæet med en illustreret udgivelse om de 125 år. 

Al denne opsamling blev i høj grad udført af Erik Nielsen, så når der står 

”jeg” i teksten, så er det Erik Nielsen. 
 

Nogle pluk fra den første forhandlingsprotokol: 

På et møde vedtoges det at opføre et andelsmejeri i området. Der blev fore-

slået 2 lokaliteter - et i Breth og et ved Barrit St. Der var flertal for at bygge meje-

riet på sin nuværende matrikel i Barrit St. - over for den nye jernbanestation. Det 

fik man hurtig fordel af. Al smør og ost skulle jo transporteres med tog til Hor-

sens. 

Man gik hurtig i gang med at registrere det antal køer, der kunne forventes 

mælk fra, lave kontrakter med nogle mælkekuske, samt indkøb af mælkejunger og 

mælkevogne.  

Man kom også hurtigt i gang med at tage tilbud hjem på de forskellige entrepriser: 

 Tømrer P. Jakobsen i Stenderup ville lave tømrerarbejdet for 1950 kr. 

 Dampmaskine, centrifuge, aksler, remskiver, kar og alt andet teknisk udstyr, 

samt montage og igangsætning, var der tilbud på fra Møller & Jochumsen i 

Horsens. Tilbuddet inkluderede prøvekørsel af alt materiel 8 dage før 1. okto-

ber 1887, som var startdato. Samlet pris 8832 kr. – og man startede byggeriet. 

Man havde også travlt med at finde vand og få gravet brønd. Det var et godt sted, 

for der har altid været rigeligt med vand på stedet.  

Der skulle også laves afløb for spildevandet, og her var man jo tæt på bækken, 

Brølbæk. Spildevandets forurening af bækken havde vi problemer med i de næste 

ca. 100 år. 

Mejeribestyrer Dam blev den første mejeribestyrer på Barrit Andelsmejeri. Han 

var kun ansat indtil 1890. Allerede 1. nov. 1890 blev mejerist H.C. Hansen fra 

Stege på Møn ansat som afløser for Dam. Dam fik ellers tilbud om at fortsætte. 

I de første år var mejeribestyrerlønnen udregnet efter den producerede 

mængde smør. Jeg fandt tilfældigt mejeribestyrer H.C. Hansens lønoverenskomst 

med mejeriet fra 1911. Den lød på 4500 kr. pr. år, + 660 kr. i vilkårspenge, hvis 

han kunne tage præmie for smørkvalitet. Dette lykkedes så til gengæld for ham 

hvert år på nær et enkelt år. 
 

Mærkeår 

Det følgende afsnit er en sammenfletning af oplysninger fra arkivet og oplysnin-

ger fra Barrit Mejeris 125-års jubilæumshefte. 
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1887: Barrit Andelsmejeri blev opført samtidig med, og lige overfor, Juelsminde-

banens station i Barrit Station. Der var 4 medarbejdere i starten af mejeriets 

driftsperiode. 1. mejeribestyrer var P. Dam. 
 

1890 - midt i 1930-erne: H.C. Hansen, der 

havde fået Forsøgslaboratoriets Hædersdi-

plom, var mejeribestyrer. 
 

1893: 232 leverandører med 1450 køer, der 

gav 1.750.000 kg. mælk 
 

1908-1909: Mejeriet blev udvidet mod nord 

med kontor og lejlighed til bestyreren. 
 

1931 – 1962: Karl Foldager var mejeribesty-

rer. 
 

1937-1938: Den helt store ombygning. Store 

dele af mejeriet – bl.a. skorstenen – blev revet 

ned og et nyt, større og mere moderne mejeri 

opførtes. 7 medarbejdere. 
 

1962 – 1968: Svend Storm var mejeribestyrer. 
 

1963: Begyndende samarbejde med nabomejerierne, og et par år efter gik man 

over til afhentning af mælken i tankvogne. 
 

1968: Bjerre Herreds Mejeriselskab blev dannet som en sammenlægning af Barrit 

Mejeri, Klakring Mejeri og Mejeriet Møgelkilde i Ørum. De andre blev efterhån-

den nedlagt.  
 

1968 – 1987: Bent Trosborg overtog mejeribestyrerposten i Barrit ved sammen-

lægningen. Han var tidligere mejeribestyrer på Mejeriet Møgelkilde i Ørum.  

I det følgende tiår fusioneredes og nedlagdes også de andre mejerier i Bjerre Her-

red, så Barrit Mejeri blev det eneste mejeri i herredet, og leverandørkredsen blev 

udvidet til at omfatte hele Bjerre Herred. 
 

1987: Ove Buhl blev mejeribestyrer. Han omlagde mejeriets produktion til kun at 

omfatte specialoste. 
 

1999: Mejeriet havde 27 leverandører og indvejede 4,8 mio. kg. mælk pr. år. 
 

2003: Mejeriet gik over til kun at fremstille flødeost. 
 

2012: Brian Madsen blev mejeribestyrer i jubilæumsåret. 

 
H.C. Hansen foran mejeriet. Ca. 

1930. 
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Generelt om Barrit Andelsmejeri 

Barrit Andelsmejeris betydning i lokalsamfundet kan vanskeligt overvurde-

res. F.eks. var mejeriet, ud over godset Barritskov, i mange år den eneste større 

arbejdsplads i Barrit-Vrigsted Kommune. 

Hvor stærke bønderne blev, da de gik sammen i en andelsbevægelse, og 

hvor fremragende produkter, man kunne fremstille, får man et indtryk af, når man 

ser at godset Barritskov overgav sig til andelsmejeriet mellem 1906 og 1911. 

Godsets ca. 150 malkekøer havde ellers hidtil kunnet betale lønnen til foderme-

ster, malkepiger, mejerist og mejersker; men det var ikke længere rentabelt. Gods-

forvalterens plus-minus-regnskab må have omfattet: sparede lønninger til mejeri-

ster og mejersker og højere pris for mælken på grund af øget kvalitet og stordrifts-

fordele i produktion og afsætning. Til gengæld måtte han sluge, at han ikke havde 

mere at sige i mejeriets ledelse end en husmand med 1 ko. I andelsbevægelsen 

stemte man efter hoveder – ikke høveder.  

Barrit Andelsmejeri har altid været veldrevet. Det ses bl.a. af, at mejeriet 

ved 125-årsjubilæet kun havde haft 6 bestyrere. Mejeriet havde enorm betydning, 

både økonomisk for egnens bønder og de ansatte, men også for det moderne be-

greb ”sammenhængskraften”. Mejeriet var – og er – et samarbejdsprojekt, selvom 

skaren af andelshavere er blevet lille. 

 

Barrit Mejeri som læreplads og Barrit St. som levested (1947-48) 
 

Tidligere mejerielev 1947-48 om Barrit Andelsmejeri og Barrit Station. (Interview 

med Jørn Christiansen fra lokalarkivet i Glud, 2005): 

 
Bjerre Herreds Mejeriselskab/Barrit Andelsmejeri, 2005. 
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Interviewet er renskrevet – og i dele resumeret. Det blev optaget af Karsten 

Bjerreskov i 2005. Temaet var livet på Barrit Andelsmejeri og de ansattes fælles-

skab med det omgivende samfund: 
 

Resumé af levnedsskildring: 

Jeg er født i Glud den 9/10 1928. Mejeriet i Glud lå lige overfor mit føde-

hjem. Min far var slagter. Vi drenge syntes det var sjovt at gå derovre lørdag og 

søndag og hjælpe mejeristerne. Det var meget interessant. Så det var meget natur-

ligt, da det kom dertil, at jeg kom i lære der, for jeg kendte det hele ud og ind, og 

de kendte mig. Jeg var i lære derovre i 2 år.  

I den tid, hvor jeg var i Glud, hjalp jeg til med alt muligt og havde en arbejdstid på 

over 12 timer om dagen. Jeg fik 29½ krone om måneden i løn det første år. Der 

blev fyret med halm, det var jo under krigen. Glud Mejeri var et landmejeri - ba-

seret på mælk, fløde og smør. 

Derefter kom jeg til Værum, oppe ved Randers. Der var jeg i 2 måneder; 

men så døde mejeribestyreren, og de skulle have en ny mand, så blev vi ”frisat”. 

Jeg kom så ned til Isager nede ved Juelsminde, ovre i As. Der lærte jeg om smør-

produktion. Jeg var der 1 år og så byttede Karl Malm og jeg plads, så han kom fra 

Barrit til Isager, og jeg kom til Barrit. Karl Malm var søn af karetmageren heroppe 

i Barrit Station. Jeg kom jo fra et mejeri, hvor vi kun var førstemejeristen og mig, 

til et, hvor vi var 7 mand. Det var en omvæltning! Men det var vældig interessant 

og godt. Jeg begyndte 1. maj 1947 og var der til 1. maj 1948. Efter Barrit kom jeg 

ned til Mejeriet Hamlet i Skjold, hvor jeg var i et halvt år.  

Uddannelsen tog 4 år. Vi skulle hver aften føre dagbog over, hvad vi havde 

lavet den dag. F.eks. mens jeg var ved Isager, skulle jeg skrive, hvor meget smør 

vi havde lavet, hvad vandprocenten var, hvortil og hvor meget der var leveret ud 

af huset og hvad syringsprocenten var.  

I Barrit drejede det sig om ost! Mælkeindvejningen – hvor meget mælk, der 

var kommet ind. Hvor meget der var gået ned i osteriet. At vi havde vendt ostene 

kl. 4 om morgenen osv. Der skulle føres sådan en dagbog, som blev sendt ind til 

mejeriforbundet.  

Jeg var efter uddannelsen ved militæret i 18 måneder, både som befalings-

mand og politisoldat; men da jeg kom ud fra militæret - omkring 1950 – var man 

begyndt at nedlægge bymejerierne, så der var ikke plads at få for mejerister. Jeg 

har lavet alt muligt andet i mit liv. 
 

Min tid på Barrit Andelsmejeri: 

Barrit Andelsmejeri var noget ganske særligt dengang. Det var ”kronen på 

værket” blandt mejerierne i Bjerre Herred. Det var både det største og bedste af 

mejerierne, det havde også den største stab og et meget godt rygte udadtil. Det var 

det mejeri, jeg begyndte på den 1. maj 1947. 

Jeg havde om formiddagen tjeneste sammen med Emil Rasmussen ved ind-

vejningen.  
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Den ene af mælkekuskene var for 

øvrigt faren til firlingerne. Somme tider 

var drengene med nede på mejeriet. Når 

mælkejungerne, der skulle med tilbage, 

kom ud, så sagde han: ”Nå, hvalpe, ka’ I 

så sætte dem på plads.”  

Når vi var færdige i indvejningen 

skulle jeg op i osteriet og hjælpe Trøst 

Hansen, der var ostemejerist. 

Førstemejeristen dengang var 

Svend Storm, han blev senere mejeribe-

styrer – efter Foldager. Der var også en 

smørmejerist, der hed Peder, han var 

oppe fra Sørvad oppe ved Holstebro. Så 

var der en elev, der hed Erik. Han var 

henne fra Bjerre Børnehjem, og så var 

der sognefogedens søn henne fra Stou-

by. Han hed A.C. Hjerrild og var nyud-

dannet mejerist.  

Der var en skotte fra Glasgow, han hed 

John Glesby. Han var i Danmark for at  

lære mejeribrug, og så syntes man, at han skulle til Barrit, for Barrit havde, som 

nævnt, et stort navn udadtil – mange medaljer og anerkendelser – og leverede til 

mange lande rundt omkring. Så han skulle lære om ost i Barrit. Han var der i 10 

måneder. Derudover var der mejeribestyreren. Det var Karl Foldager. Han afløste 

Hansen som mejeribestyrer; men præcis hvornår er jeg ikke klar over. Han havde 

været der i adskillige år, da jeg var der i 1947. Han har nok været 40-50 år den-

gang; men han var et af de mennesker, der ikke ændrede sig ret meget med alde-

ren. Han så ens ud alle dage. Han var en dygtig leder, vi var glade for ham. Han 

havde et godt samarbejde med Storm, og det gik godt for mejeriet. Det var ikke 

nødvendigt at skælde ud, og han var heller ikke den mand, der irettesatte nogen. 

Hvis der var én, der havde lavet noget forkert, så sagde Karl Foldager: ”Do ka’ 

lig’ komm’ mæ ind po æ kontor”. Og så sad vi der overfor hinanden og snakkede 

med hinanden. Så kunne han sige: ”Ka’ do æ godt se, at det wa gal? Det var ikke 

en løftet pegefinger, eller at han skød noget i skoene på folk. Man snakkede om, 

hvad der var sket, og man kunne jo godt se at resultatet ikke var godt, og så gjorde 

man det ikke igen. Det lærte man mere af, end hvis man havde fået en ordentlig 

”hatfuld”! 

Som sagt, vejede jeg ind sammen med Emil. Vi havde en overgang en ar-

bejdsmand. Han hed Jørgen og var fra Breth, men jeg kan ikke huske efternavnet. 

Han var der 3-4 måneder. Det blev ikke længere, for hans ryg kunne ikke holde til 

det. Man skulle jo kunne løfte. Man skulle have et stærkt helbred. De der strenge 

 
Billede af firlingerne, der henter returmælk, 

ca. 1943.(Ill. Fra Jette Bang: Firlingerne) 
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vintre i 40-erne var slemme, vores bukser frøs helt op til knæene, når de var våde. 

Men det gik jo godt nok, vi overlevede, og man blev jo robust! 

Jeg var engang udlånt til mejeriet i Hornsyld i 3 uger. De havde en første-

mejerist, der havde fået en dårlig arm, så han ikke kunne være med ved indvejnin-

gen, så blev jeg sendt derover i 3 uger. Vi hjalp hinanden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En hverdag på mejeriet 

Hverdagen begyndte om sommeren klokken kvart i fire, hvor vi stod op. Det 

var klokken halv fem om vinteren - der fik vi lov at sove længe. Vi begyndte med 

at vende ostene nede i lageret. De lå på 5 hylder over hinanden, og de skulle ven-

des – alle sammen! Vi havde en spand saltvand med en klud i, som vi ”viskede” 

ostene med. De blev tørret af på den måde for at holde dem fri for skimmel. Den 

øverste hylde kunne ikke nås nede fra jorden, så der stod vi i vores træsko på hyl-

de nr. 2, og så balancerede vi hen ad den, mens vi vendte ostene øverst oppe. Det 

kunne vi jo ikke i starten; men vi lærte at holde balancen, mens vi vendte ostene. 

Vi var færdige ved 2-tiden om eftermiddagen.  

Men så omkring klokken 4 om eftermiddagen skulle ostene tages ud af pressen 

nede i osteriet. De skulle ud af pressen og det osteklæde, som de lå i, for at man 

kunne presse vallen ud af dem. Der var tit en skarp kant, der skulle skæres af, der 

hvor pressens låg gik sammen med formen. Osten skulle være fin og rund hele 

vejen rundt. Og så skulle osten lægges i saltvand for at give den en hård skorpe. 

Derefter kom osten på lager i 3-4 uger. Så fik de en omgang med en stiv børste, 

tørret af og lagt til tørring i yderligere en halv dag, og så blev de dyppet i varm 

voks. Inden voksen var de blevet stemplet med fedtprocent, dato og ostens navn. 

Men det kørte i cirkulation, så når ostene fra en hylde var taget ud og vokset, så 

blev de nye oste lagt til lagring der, og ugen efter tog man så den næste hylde. Det 

 
Barrit Andelsmejeri, ca. 1930. 
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tog en times tid, det at tage ostene ud af pressen. Formene skulle også renses af, så 

de var parate til næste dag. Der var som regel noget med en 30 oste.  

Det gav en arbejdsdag på mellem 11 og 12 timer, og jeg tror, at jeg fik 50 

kr. om måneden i elevløn. Der var der jo så betalt for kost og ophold på mejeriet. 

Barrit Mejeri var en god arbejdsplads. Der var aldrig noget negativt mellem meje-

risterne i det år, hvor jeg var der. Der var aldrig nogen, der mundhuggedes, 

skændtes el.lign. Sådan var hverdagen! Det var et meget interessant arbejde, og 

jeg ville godt have fortsat med det; men på den anden side fik jeg et meget inte-

ressant liv med at køre bus og taxa og vise film – det var jo også interessant 
 

Mejeriets funktion 

Det må have været svært at planlægge produktionen under den store om-

bygning i slutningen af 1930-erne. Men jeg kan forestille mig, at man enten har 

bygget udenom det eksisterende og flyttet produktionen etapevis – eller lavet no-

get forholdsvis primitivt. Det var jo hele mejeriet, der blev revet ned og genopført 

– selv skorstenen. Man kan også have sendt mælken til Hornsyld en overgang. 

Det vil fremgå af mejeriets protokoller. 

Man havde det system, at en bestemt procentdel af mælken gik ud til leve-

randørerne igen, som syrnet mælk, som kærnemælk, som skummet mælk eller 

som sødmælk. Det fik man med mælkevognen ud – ”returmælk” blev det kaldt. 

De mennesker, der boede langs ruten, kunne sende små spande med mælkevog-

nen, og de blev så fyldt og kom med tilbage. Der lå penge i spandene. Det var 

Karl Foldager, der selv gik ned og ordnede de ting der skulle med mælkekuskene 

tilbage af ost og smør og mælk og hvad der ellers var. 

Mejeriet eksporterede meget ost, så vi bemærkede, når der blev parkeret en 

godsvogn oppe ved stationen, for så skulle vi til at køre ost ud. Det fyldte hverda-

gen i 2-3 dage, at veje ostene, læsse dem på en lille vogn, køre dem op til statio-

nen og få dem pakket i godsvognen. Det var elevernes arbejde, at køre osten op på 

til stationen, så stod ostemejeristen deroppe og kontrollerede, at de blev pakket 

korrekt, så oste med forskellig fedtprocent stod i rækker for sig. Han skrev det 

hele ned på en følgeseddel. 

Vi sendte også ost til udstillinger rundt omkring. De blev pakket fint ind, og der 

var flag på vognen, når vi kørte dem op til stationen. Det burde vi have nogle bil-

leder af. Det var ikke helt det samme, når de kom tilbage, så blev der ringet fra 

stationen, at der lå noget til os. Vi modtog en del hædersbevisninger, det var skeer 

og medaljer. Der var udstillinger i Århushallen eller i Odense – også på Heimdal i 

Horsens, det var sådan et hotel med restauration og danselokale. Der var lokale og 

landsdækkende arrangementer. Dommerne var mejeribestyrere og lærere fra meje-

riskolen, de gik rundt og smagte på osten. De havde sådan én, de borede ned i 

osten, der tog en prøve ud, så blev det øverste taget af og sat ned i osten igen, så 

hullet blev lukket. Men de oste der kom tilbage, blev aldrig solgt. De blev brugt i 

husholdningen på mejeriet eller delt ud til ”værdigt trængende”. Ostene var jo 



91 

skrevet ud af mejeriets regnskab. Der var jo folk i små kår, og når de kom for at 

købe, så fik de noget gratis i stedet for, når der havde været udstilling. Det var 

Foldagers tanke og en flot gestus, han tænkte også på almindelige mennesker. 
 

Det sociale liv i Barrit Station 

Barrit Station var en meget fattig by med småhåndværk; men jeg havde ind-

tryk af, at de holdt sammen og stod hinanden bi, og at det gik fint, fordi de hjalp 

hinanden. De havde et fælles mål i at bevare stationsbyen. Jeg var glad for det år, 

hvor jeg var i Barrit. Der var sammenhold, både på mejeriet og i lokalsamfundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi boede alle i Barrit Station. Trøst Hansen og Storm boede naboer til hin-

anden i det samme hus oppe i byen. Det var et af de første huse mod Over Barrit, 

når man svinger ved købmanden. Jeg tror det var det første – det var sådan et 

dobbelthus – og det blev kaldt ”Mejeristboligen”. Vi kom jævnligt op og besøgte 

Storm og Trøst. Når ikke vi var ude og cykle eller ude at trave eller nede og bade 

eller andet. Sidde og kigge oppe på værelset, gjorde vi jo ikke. Så tog vi op og 

snakkede med Storm og Trøst. 

Ellers gik vi ind og snakkede med skotten, han skulle jo lære dansk. Der var et 

disponibelt rum ud mod mejeriets gård, oppe ovenpå. Det blev ellers brugt til pa-

pirvarer, kapsler og alt muligt andet, som blev brugt i produktionen. Det rum blev 

ryddet og sat i stand til skotten, så han boede på mejeriet sammen med vi andre 

elever. Der var lige plads til stol og bord og seng og en radio. Skotten havde også 

lænestol og bogreol på værelset, han havde det hele. Han skrev også dagbog hver 

aften. Værelserne lå ovenpå. Jeg tror ikke, de er der længere; men de lå hen over 

fyrrummet op imod stationen. Der var nogle kvister, hvor værelserne lå inde bag-

ved; men jeg mener kvistene er væk. Der var Erik fra børnehjemmet i Bjerre, der 

var 2 år efter mig i uddannelsen. Og så boede der også en tjenestepige. Emil Ras-

 
Fra købmandsforretningen i Barrit Station mod syd, ca. 1930. 
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mussen boede oppe i ”Arnen”, den villa der ligger lige mellem mejeriet og køb-

manden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foldager boede i den ene ende af mejeriet. Der var indrettet en lejlighed i den 

nordre ende af mejeriet. Der var 2 vinduer ind til privaten, og så var der kontor 

bag det tredje vindue. 

Vi kom en del sammen med kommiserne oppe ved købmanden, og der var 3 

piger nede ved Neergaard i Brugsen. Den ene døde omkring den tid, hvor jeg var i 

Barrit. Hun var da konfirmeret, men ganske ung. Det gjorde indtryk på os alle 

sammen. Vi kom sammen alle sammen, og vi fulgtes ad til bal i Over Barrit, ovre 

på kroen og i forsamlingshuset derovre. Vi fulgtes ad derover, og vi fulgtes ad 

hjem igen - i god ro og orden. Der var ikke noget der! Vi gik jo. Vognmanden 

(lillebilchaufføren), deroppe, havde en søn, der hed Hans Karl. Han lever for øv-

rigt endnu, men han var også med. Der var også et par elever oppe på stationen og 

et par svende ved smed Dalby lige overfor mejeriet. Den ene var en udlært svend 

fra Bråskovgård og den anden var stadig elev, han var fra Them oppe ved Silke-

borg. De lignede for øvrigt Fyrtårnet og Bivognen, eleven var sådan en lille tæt, 

kraftig fyr og den anden temmelig høj. Det var som at se ”Fy” og ”Bi”. Vi var en 

12-14 unge mennesker - vi fulgtes ad, når vi gik, og vi fulgtes ad hjem.  

Vi var ikke i gang med at lære alle sammen i gruppen. Christian Høj var med, han 

var daglejer ude på Nørløkke og bragte nogle karle med, som vi havde det vældig 

fint med. Vi lavede jo også alt mulig sammen. Vi var nogle, der var glade for at 

cykle. Vi cyklede en gang fra Barrit til Middelfart. Der satte vi cyklerne og gik 

over broen til Fredericia, hvor vi købte is, vendte om, hentede cyklerne og tog 

 
”Arnen” og Barrit Andelsmejeri, ca. 1950. 
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turen tilbage. Det var en dejlig tur. Vi cyklede også en tur til Vesterhavet og tilba-

ge igen. Det var lidt forskelligt, hvem der var med på de ture; men vi var fra den 

samme gruppe. 

Nogle af os spillede også fodbold i Over Barrit – på fodboldpladsen nede 

midt i byen – der var skotten med. Vi trænede tirsdag og torsdag aften, og så var 

der som regel kamp en hverdagsaften eller lørdag eftermiddag. Nogen gange var 

vi også med til de turneringer, der blev afholdt i forbindelse med sportsfester 

rundt omkring i byerne: Hornsyld, Stenderup osv. Så var der pokaler på spil, og 

vandt man pokalen til klubben, så fik hver spiller på det vindende hold en nål til 

personligt minde om sejren – dem fik vi da også et par stykker af. 

Vi havde, som nævnt, en god hverdag på mejeriet. Når vi så var færdige 

med arbejdet der, så var der tid til at være sammen med de andre, og vi gik til bal 

ovre i ”Betlehem” – forsamlingshuset. Vi gik lige over jernbanen, og så var vi der, 

og så var det et andet fællesskab, med de andre unge og med byen. Jeg synes, at vi 

var som én stor familie – det var en dejlig tid. 

Festerne i forsamlingshuset var et kapitel for sig. Der var en sommerfest, en 

høstfest, en efterårsfest, en julefest, en vinterfest, en fastelavnsfest, en forårsfest, 

og så kunne der være en fødselsdagsfest eller andet, når der var lejlighed til det. 

Men vi var et meget pænt selskab. Der var aldrig nogensinde nogen der drak. Vi 

kunne godt sidde i ny og næ og få en øl; men ellers drak vi kaffe og sodavand. Vi 

fulgtes ad ud og som regel også hjem igen. Det var meget fint, og der var ingen, 

der gik over grænserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samlebillede fra Barrit – Barrit St. og Over Barrit med hyldestdigt, ca. 1910. Fra 

venstre: Blæsbjergvej i Barrit St., Brølbæk i Barrit St., Over Barrit Skole, Over 

Barrit med møllen, Høkervænget i Over Barrit, Barrit Kro, Barrit St. - station med 

toget, Barrit St. - stationen fra gaden. 
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Til daglig mødtes vi tit på mejeriet. Det var det centrale sted i byen, og der var da 

også karle, som vi mødtes med, der kom helt ovre fra Kirkebro ved Breth. Vi 

mødtes i fyrrummet på mejeriet, eller vi sad ude på en gesims, noget murværk, der 

var udenfor, når der var godt vejr. Og der sad vi så smedesvende, lærlinge, en 

kommiselev - også blikkenslageren havde en lærling, og der var 2 elever på stati-

onen. Somme tider sad vi oppe ved stationen på perronen der; men som regel var 

det nede på eller ved mejeriet. 

Til slut vil jeg gerne udtrykke en hilsen og en tak til dem jeg har mødt og lært at 

kende i min tid på Barrit Mejeri. Tiden og sammenholdet i Barrit Station har jeg 

tit tænkt tilbage på. Det var meget positivt, og det har betydet meget for mig. 
 

Jørn Christiansen, Glud 
Kilder: 

Bjerre Herredsbogen 1 & 2, Glud Museum 1963 og 2002. 

Danske Mejerier – ill. Haandbog for Mejeribruget i Danmark ved G. Ellbrecht, 1915-18. 

Barrit Mejeris 125-års jubilæumshæfte, 2012. 

 

En trækfugl: Sverige-Barrit Station-New Zealand 
 

I 2003 modtog lokalarkivet en henvendelse fra New Zealand. Bill Lemberg 

- ”Bill” – ønskede at informationer om sin far, der havde haft en barndom lige 

nord for Barrit Station. Det blev en meget spændende og udbytterig kontakt. Dels 

havde han ca. 30 interessante billeder med fra Barrit-egnen i 1930-erne, og dels 

tvang hans forespørgsel os ud i en brug af arkivet, meddelere og andre historiske 

kilder, som vi ikke var vant til. Vi lærte noget om os selv og lokalsamfundet, sam-

tidig med at vi fandt oplysninger frem til vores gæst.  

 

Forhistorie 

Da Bills far, Edvard Lemberg, døde, opdagede Bill, via faderens dåbsattest, 

at den person, han altid havde betragtet som farfar, ikke var hans fars far. En 

gammel farbror kunne også fortælle ham, at Bills farmor, Hanna, blev ansat som 

husbestyrerinde i hjemmet, og at hun dengang havde en lille dreng med – Bills 

far. Farbroren huskede helt konkret, at han som barn så Bills farmor, Hanna, 

komme gående ud til husmandsstedet, umiddelbart nord for Barrit St. Hun gik 

langs jernbanen med en vadsæk i den ene hånd og hans far, Edvard, på armen. Det 

var omkring 1885. 

Bills fars dåbsattest tydeliggjorde, at Bill slet ikke var i familie med 2 af si-

ne farbrødre og en faster, og at hans far kun havde været halvbror til 2 andre fastre 

og en onkel, som han delte mor med. Det understøttede en iagttagelse, som Bill 

havde været bevidst om en stor del af sit liv: At der på hans fars side var meget 

stor forskel imellem de 7 forskellige grene af familien. 

Hos Bill opstod der et stærkt ønske om at få mere at vide om sin farmor og 

sin fuldstændig ukendte farfar. Hans farmor var død mange år før og havde taget 
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sin viden om Bills fars ophav med sig i graven. Der var noget, der aldrig var ble-

vet talt om! Ønsket om mere viden var så stort, at han havde betalt en dansk 

slægtsforsker for at finde nogle grunddata. Nu ville han gerne vide noget mere om 

sine bedsteforældres tilværelse, valg og vilkår. Han regnede med at komme til 

Danmark i forbindelse med et internationalt møde et halvt år senere – og ville 

gerne besøge lokalarkivet. Vi gik i gang med ”familiehemmelighederne”. 

 

Bills formodede farfar, Klaus Vilhelmsen Lemberg: 

Lokalt kunne vi – via kirkebøger, folketællinger og ejendomsregistre – for-

tælle, at Bills formodede farfar, Klaus Vilhelmsen Lemberg, blev født i 1848 i 

Breth Mark (nuv. Overmarksvej 2 ved Barrit Station), et husmandssted som han 

arvede efter forældrene i 1871. Han blev viet til Ane Grethe Laursen fra Bjerre i 

begyndelsen af 1870-erne, og de fik 3 børn. De levede af husmandsstedet og hans 

evner som snedker. Hans kone døde i 1885, hvor børnene var mellem 6 og 11 år 

gamle. På det tidspunkt var det et 2-personers-job at få en familie med små børn 

til at overleve. Der måtte en kvinde i huset. Der blev søgt efter en husbestyrerinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bills far, Edvard Lemberg: 

Bills far, Edvard, var født i Horsens i 1885. Han var et ”uægte” barn – hans 

mor var ikke gift med faren. Faren var heller ikke gift, for ellers havde betegnel-

sen været ”horeunge”. Det er meget vigtige betegnelser – både for børnene, men 

også for myndighederne. Også dengang eksisterede der børnepenge, og det var 

vigtigt at vide, hvem der skulle betale for barnets opvækst. Pengene blev normalt 

opkrævet hos den udlagte fader; men hvis det offentlige skulle træde til, skulle 

den kommune, hvor barnet var undfanget, betale til barnet overlevelse. Derfor 

stod der også i kirkebogen, at moderen, Hanna Kristiansen, 10 måneder før føds-

len var registreret som svensk tjenestepige på gården ”Fredenshjem” i Ousted 

Sogn syd for Skanderborg. Den udpegede/udlagte barnefar var soldat Jens Jørgen 

Juul Jensen med ophold i Tebstrup Kro. Han var også fra Ousted Sogn. 

Hannas største problem var ikke, at hun var blevet enlig mor. Det var, at hun 

var svensker! I slutningen af 1800-tallet søgte 10.000-vis af svenskere til Dan-

mark, og 100.000-vis udvandrede. For fattige svenskere var tilværelsen en kamp 

 
Overmarksvej 2 ved Barrit Stations stati-

on, ca. 1930. 

 
Barrit Stations station. Kilde: 

https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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for overlevelse, hvor man hele tiden befandt sig på grænsen af en total katastrofe. 

Misvækst og voldsom befolkningstilvækst samarbejdede mod de fattiges mulig-

heder for at overleve. Den officielle holdning, i Danmark var, at man så igennem 

fingre med, at svenskerne - polakkerne og nordmændene - kom, arbejdede og 

sendte penge hjem, bare ”det offentlige” ikke skulle bidrage. Det sidste skulle 

tages meget alvorligt. 

Der er skrevet bøger om ”den svenske indvandring”, og restriktionerne for 

de fremmede arbejdere blev håndhævet meget hårdt. Man røg hjem med en en-

keltbillet for den mindste uorden. At opnå dansk statsborgerskab indbefattede 

uafbrudt ophold og arbejde i kongeriget i 12 år. En svensker fra Helsingør fik af-

vist sin ansøgning, fordi man kunne bevise, at han havde været i Hälsingborg 

mindst én gang indenfor de sidste 12 år – til begravelse. 

For Hannas vedkommende kan man konstatere ”at lokummet brændte”. Hun 

skulle omgående bevise, at hun kunne klare tilværelsen for sig selv og sit barn. 

Hun fik job som husbestyrerinde hos Klaus Lemberg i Barrit Station, og fik lov til 

at tage Edvard med – et barn fra eller til!  

Hanna Kristiansen gik i ”flyverskjul” i 

Barrit med sin lille dreng, og hun overtog ansva-

ret for at holde Lemberg-familien på benene 

efter morens/hustruens død. Det blev til fast 

arbejde. 5 år efter ved folketællingen i 1890 var 

hun stadig kun husbestyrerinde hos familien; 

men de næste 5 år fødte hun 3 børn med husfa-

deren som udlagt barnefader. 

I samlivet med Klaus Lemberg var Hanna 

Kristiansen enormt fastlåst. Der var faktisk ek-

sempler på, at svenske kvinder blev sendt retur 

med det samlede antal børn, hvis deres danske 

far døde. Børnene opnåede ikke dansk indføds-

ret ved fødslen og den svenske mor heller ikke 

statsborgerskab ved en eventuel vielse før i 

1898. At komme tilbage til Lommarp med 4 

børn med 2 forskellige fædre, som hun ikke 

havde været gift med, var nok ikke lige sagen. 

Som ugift mor i flere omgange var hendes position ikke værd at tale højt om. Ind-

til 1866 stod en kvinde, der 3. gang fødte et barn udenfor ægteskab, til 6-8 års 

tugthusstraf. Senere - fra 1923 - og langt op i 1900-tallet blev ”umoralske” kvin-

der interneret på Sprogø. 

De to voksne, Hanna og Klaus, på husmandsstedet nord for Barrit Station, 

klarede tilsyneladende tilværelsen for deres egne og deres fælles børn, og Edvard 

voksede op med efterhånden 6 ”søskende”. Ægteskab mellem Hanna og Klaus var 

åbenbart ikke på tale. Allerede i 1889 og 1893 udvandrede Klaus’ to ældste børn 

 
De samboende på Overmarksvej 2, 

ca. 1892. Edvard er drengen mel-

lem Klaus og Hanna. 
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til New Zealand, og i 1896 fulgte resten af familien efter – med husbestyrerinden 

og hendes barn. 

Hanna og Klaus blev først gift i New Zealand. Dette skyldtes muligvis en 

mere konsekvent lovgivning om samboendes forhold. Det kunne også være det 

faktum, at New Zealand var der første land i verden, hvor kvinder fik stemmeret, 

og vielsens sikring af kvinders vilkår og rettigheder dermed var en tidlig del af 

New Zealandsk lovgivning. Men fra sit 11. år var Edvard New Zealænder, han 

havde fået efternavnet Lemberg, og han voksede op i en tilsyneladende helt al-

mindelig familie. 
 

Bills farmor, Hanna Kristiansen / Kristiansdotter 

Edvards mor, Hanna, var fra Lommarp i Skåne, født 1858. Hun var næst-

ældste barn i en familie, der fæstede et husmandssted og dertil havde 7 børn. Der 

var omfattende nød og misvækst i Sverige i sidste fjerdedel af 1800-tallet, og 

mange svenskere søgte til Danmark. En svensk kvinde kunne hæve sin løn fra 

0,30 kr. pr. dag til 1,50 kr. pr. dag, og en mand kunne hæve sin løn fra 1 kr. til 

2,50-3,00 kr. pr. dag ved at tage til Danmark.  

Som 21-årig forlod Hanna hjemegnen for at tjene penge i Danmark. I første 

omgang arbejdede hun en sommer på et gods ved Herstedvester – indvandrerarki-

vet – og året efter fik hun arbejde på Ejergård ved Ejer Bavnehøj. Hun blev og 

arbejdede i Ousted Sogn de næste år.  

Da Bill kom på besøg, kørte vi en tur til Ousted og besøgte gården Fredens-

hjem, hvor Hanna tjente, da hun blev gravid med Edvard. Svenskerne havde et 

meget godt ry på egnen. De var meget gode og pålidelige arbejdere, så den lokale 

holdning til gæstearbejderne var anderledes end den officielle. Hanna var jo ikke  

alene. Der var f.eks. 

mange svenske stenar-

bejdere, der kom til 

Danmark og byggede 

kampestensstalde og –

lader rundt omkring på 

gårdene. Vi har adskil-

lige eksempler på den-

ne svenske byggeskik i 

Barrit-Vrigsted-områd-

et. Der blev ydet et ar- 

bejde til gengæld for den løn, der var så stort behov for hjemme i Sverige. 

Mens Hanna tjente på Ejergård, løb hun ind i en ung soldat, Jens Jørgen Juul 

Jensen, der var hjemme på orlov og havde ophold på Tebstrup Kro. Det blev til et 

barn, Jens Juul Jensen, der blev født i 1884. Jens var faktisk Edvards helbror. I 

princippet burde Hanna være blevet returneret til Sverige med sit uægte barn; men 

to ”forordninger” løb tilsyneladende mod hinanden: 

 
Serupsvej 23, 1907. Laden til højre – sandsynligvis opført af 

svenske stenarbejdere. 
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 Fremmede, hvis ophold i landet medførte udgifter for ”det offentlige”, udvistes 

omgående – og en tjenestepige med et spædbarn kunne kun koste penge. 

 Soldater har en naturlig trang, som de nødvendigvis må have afløb for, så før-

ste gang en soldat gør en kvinde gravid, betaler ”det offentlige” for barnets op-

vækst – hvis soldaten vedkender sig faderskabet, og han ikke ønsker at gifte sig 

med barnets mor! I gentagelsestilfælde betaler han selv. 

Sognerådet i Ousted besluttede, at følge den anden forordning. Sognet over-

tog ansvaret for Jens. Han blev sat i pleje hos en træskomager, der fik 100 kr. om 

året for ulejligheden. Jens kom hjemmefra før konfirmationen, og fik en læreplads 

som skomager. Han døde af lungebetændelse på sygehuset i Skanderborg som 17-

årig skomagersvend i 1901. Hans bopæl blev ryddet og indboet solgt til delvis 

dækning af begravelsesomkostningerne. Bohavet og tøjet indbragte knap 2 kroner. 

Resten af beløbet blev hentet hos sognerådet i Ousted. På byarkivet i Skanderborg 

har man Jens’ skudsmålsbog og regnskabet i forbindelse med hans død og begra-

velse.  

Der er intet, der tyder på, at Hanna på noget tidspunkt havde kontakt til sin 

første søn, og fra 1896 var hun jo udvandret med Lemberg-familien til New Zea-

land (Det var en chokerende nyhed for Bill, at opdage, at han havde en onkel me-

re, der var kommet så ulykkeligt af dage). 

Men Hanna var ikke færdig med Jens Jørgen – eller han var ikke færdig 

med hende. De mødtes igen i en anden af hans orlovsperioder (det kan tjekkes i 

lægdsrullen), og hun blev igen gravid. Denne gang med Edvard – Bills far. Hun 

var tjenestepige i Horsens, da Edvard blev født - og det blev ikke til mere mellem 

hende og Jens Jørgen. 

Jens Jørgen Juul Jensen: 

Jens Jørgen Juul Jensen blev født i Horsens; men hans forældre flyttede til 

Ousted så hurtigt efter hans fødsel, at han står opført begge steder. Han voksede 

op, blev uddannet skomager og flyttede i 1880 til København. Han blev indkaldt 

som soldat i flåden 1881. Hjemme på orlov traf han svenske Hanna Kristiansdot-

ter, og hun blev gravid – ikke bare én gang, men to gange. 

Jens Jørgen Juul Jensen levede det meste af sit liv i København, hvor politi-

et førte nøje regnskab med alle borgeres bopæl, så det er meget nemt at følge hans 

bevægelser i hovedstaden – via politiets registerblade. 

Jens Jørgen var tydeligvis ikke færdig med at afprøve sine muligheder, da 

han traf Hanna. 3 år efter mødet med hende – i begyndelsen af 1888 - ankom han 

til København fra Paris. Og så slog han sig ned for resten af livet. 

Jens Jørgen blev i december 1888 gift med Anne Marie Jørgensen, der var 

født i København. Familien ernærede sig ved hans job som skomager. Han var 

sikkert dygtig til sit job, for en overgang, omkring 1906, var han ansat hos hof-

skomageren. Jens Jørgen og Anne Marie flyttede lidt rundt i starten af deres ægte-

skab; men 1902 boede de i Sundby Sogn på Amager, og i 1907 boede de i det nye 

Filips Sogn - også på Amager. Der boede de i de næste ca. 30 år. 
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Anne Marie fødte 10 børn i deres 

ægteskab. Ved folketællingen i 1906 var 

der 8 børn levende og boende i hjemmet 

på Italiensvej 4. Ved folketællingen i 

1930 blev folk udspurgt om antallet af 

levende og døde børn, og svaret fra An-

ne Marie og Jens Jørgen var: 5 levende 

og 5 døde. Deres ældste søn, Georg, blev 

24 år. Han døde efter et fald med en cy-

kel allerede i 1913. En datter døde som 

forholdsvis nygift, 22 år gammel, af en 

kombination af influenza og lungebe- 

tændelse, og nogle børn døde som spæde. 

Mellem 1930 og 1940 – via folketællingslister – flyttede de fra Italiensvej. I 

1935 var Jens Jørgen 75 år og Anne Marie 67 år gammel. Hun døde 83 år gammel 

i 1951, og han døde i 1956 på Alm. Hospital / De Gamles By 96 år gammel.  
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Richard Willerslev: Den glemte indvandring. Den svenske indvandring 1850-1914, 1983. 

 

 
Italiensvej 2-6, Filips Sogn på Amager, 2017 

 
Et af billederne fra New Zealand: Postbudene Ivar Christiansen, Andreas Chri-

stiansen og Peder Røikjær Nielsen parate til at starte deres ruter ved stationen, 

ca. 1930. 
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Om Breth 
 

Breth er en meget gammel landsby. Der er dokumenter i statsadministratio-

nen fra 1400-tallet, hvor Breth – og også samlingen af gårde og huse i Breth Sur-

mose, er blevet nævnt. Landsbyen har siden slutningen af 1700-tallet udgjort sit 

eget sognefogeddistrikt; men på skoleområdet delte den skole med Vrigsted Sogn 

indtil 1776, hvor Breth Skoledistrikt blev oprettet. Stier førte fra Breth og Vrig-

sted op til den fælles skole, der var placeret på marken – i nærheden af den sydlig-

ste af de 3 store vindmøller, der nu (2018) ligger mellem landsbyerne.  

Før 1800 blev alle ejendomme ejet af et gods. For Breths vedkommende var 

det nok mest Barritskov og Skjerrildgård, der bortfæstede gårdene og husene til 

beboerne. Allerede dengang var gårdfæsterne de mest indflydelsesrige personer i 

lokalsamfundet. De havde husmændenes og daglejernes liv i deres hænder. Denne 

standsforskel fortsatte efter fæstevæsnets ophør, selvom alle efterhånden blev 

gård- og husejere. 

Landsbyen bestod af gårde og huse. Gårdene med gårdejerens familie, karle 

og tjenestepiger, og imellem dem lå der husmandssteder med familier, der dels 

levede af husmandsstedets jord, og dels havde manden et arbejde som smed, 

snedker, væver eller daglejer – et arbejde som udgjorde en større eller mindre del 

af familiens økonomi. Der var også enkelte ”jordløse huse”, hvor man var henvist 

til at leve af sit arbejde. Det sidste kunne være et vanskeligt projekt, for der var 

ikke noget sikkerhedsnet. Hvis man blev for syg til at arbejde var der kun fattig-

huset, der før 1870 lå syd for Breth lige nord for kirken. Efter 1870, hvor mæng-

den af fattige steg, var der en fattiggård med en bestyrer i Over Barrit. Men i fat-

tighuset ved Breth herskede ”stodderkongen”, hvis job det var, at holde justits 

blandt de fattige og jage andre sognes fattige ud af sognet – om nødvendigt få 

dem anbragt i tugthuset for ”omstrejferi”.  

Landsbyens liv afhang i høj grad af gårdejerne beslutninger. I Breth gik 

bønderne f.eks. sammen om at bygge en smedje, som de lejede ud til en smed - så 

var man sikker på at have dette vigtige håndværk indenfor ”rækkevidde”. Smeden 

fik sin løn udbetalt én gang om året ved et ”snegilde” omkring kyndelmisse, hvor 

også gårdejernes indbyrdes tvistigheder blev afgjort under oldermandens ledelse. 

Det ovenfor skitserede liv stod på i århundrede; men der var undtagelser og 

brud på ensformigheden i det lille lokalsamfund. Samarbejdet udvikledes også i 

Breth. Gårdejerne i Breth lagde meget vægt på kvægavl og mælkeproduktion. 

Kvægavlsforeningen var en væsentlig faktor i udviklingen af højtydende køer af 

især Rød Dansk Malkerace. Der var stor respekt for Breth-bøndernes arbejde på 

dette område i omegnen – dog ikke så meget, at man i 1887 gik med til at placere 

det planlagte mejeri i landsbyen.  

Men der var også enkeltstående skikkelser og begivenheder, der brød med 

ensformigheden, stod frem fra baggrunden og gjorde sig selv og Breth kendte – i 

nogle tilfælde viden om. 
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Breth Teglværk 

 Breth Teglværk er der skrevet om andre steder 1); men det må nævnes som 

det eneste større brud på landbrugets dominans i landsbyen. Omkring 1845 var en 

sønderjysk teglbrænder på rundtur i det østjyske for at finde et sted, hvor hans 

svigersøn kunne skabe sig en tilværelse som teglværksejer. Leret i jorden omkring 

Breth blev godkendt, og der blev købt en ejendom, der fik navnet Lerholm. En 

teglovn blev anlagt, folk blev ansat, og man begyndte en produktion af teglsten – 

bl.a. til en skalmuring af Barrit Kirke. Det blev imidlertid et ret kort erhvervseven-

tyr. Hovedsageligt fordi jernbanen, da den blev anlagt i 1880-erne, gik udenom 

Breth. Transporten med hestevogn var for tung og for dyr. Lerholm blev efterhån-

den til en almindelig gård, der blev drevet som sådan; men ”teglbrænder-tilnavn-

et” spores stadig. 
 

Fiskestine 

Der er fortalt og skrevet meget om Fiskestine fra 

Breth2). Hun levede fra 1831 til 1917. Det særlige ved 

hende var, at hun, på trods af at være fraskilt enlig 

mor, lykkedes med at skabe en tilværelse for sig selv 

og sine børn ved benhårdt slid. Hun skabte ovenikøbet 

midler til at blive husejer. Hun gik til Geerts Strand og 

Rosenvold Strand, hvor hun opkøbte fisk, der blev 

solgt langs ruterne hjem til Breth. Hun solgte strand-

sand til strøelse og indsamlede ben og klude i samme 

område. Det sidste blev solgt til købmænd i Horsens 

med god fortjeneste – en gårdejer, der havde hendes 

sække med ben og vaskede klude med til Horsens, 

opdagede at ”affaldet” var mere værd end hans eget 

læs korn. 
 

Lærer Hans Sørensen og I.C. Christensen som lærervikar i Breth Skole.  

Læreren i Breth Skole fra 1864 til 1884 var Hans Sørensen. Han var en højt 

respekteret person, både for sit virke som lærer og for sit engagement i lokalsam-

fundet udenfor skolestuen. Han blev i 1873 valgt ind Folketinget! Der blev ansat 

forskellige vikarer, og i 1877 blev senere konseilspræsident / statsminister I.C. 

Christensen ansat som vikar. Det lå i vikariatet, at han også skulle være kirkesan-

ger. En dag kom han for sent til en aftale i kirken – han kom i hvert fald senere 

end præsten. Salmenumrene skulle fastlægges, og vikaren stod overfor den magt-

fulde og selvrådige pastor Bøttger. 

Pastoren tiltalte vikaren således: ”Hvis en af os skal vente på den anden, hvem 

mener De så, det skal være?” I.C. Christensen svarede: ”Jeg mener, at det må væ-

re den, der kommer først, som skal vente”. – Han fik ikke nogen lang ansættelse i 

Breth Skole, men blev dog statsminister i perioden 1905-08. 
 

 
Fiskestine (1831-1917) 
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Firlingerne fra Breth 

 Det var en verdenssensation, da husmandsparret Astrid Bech og Ole Ravn 

Olesen, i december 1936 blev forældre til levendefødte firlinger. Anders, Jens, 

Peter og Karen Ravn Olesens 

fødsel blev nævnt i nyhedsudsen-

delserne – også udenfor Dan-

marks grænser. Der blev efterføl-

gende skrevet illustrerede bøger 3) 

om firlingernes opvækst, og de 

illustrerede ugeblade havde jævn-

ligt reportager fra ”Firlinge-

hjemmet”.  

Skønt firlingerne var født i 

Breth skoledistrikt kom de i Over 

Barrit Skole. Breth Skoles 2 sko-

lestuer var fyldte med børn fra 

Breth og Barrit Station. Plads-

manglen var ikke mindre i Over  

Barrit; men der kunne man holde timer i det nærliggende afholdshjem. Den pludse-

lige stigning i børnetallet udløste en læreransættelse i Over Barrit Skole, så der 

efter firlingernes skolestart var både en 1.-lærer og en 2.-lærer.  

I arkivet havde vi en henvendelse fra en amerikansk familie, der var på be-

søg og gerne ville vide noget om deres aner og deres vilkår. Familiens aner var 

faktisk, mange år tidligere, udvandret fra Firlingehjemmet. De blev påvirkede af 

sammenfaldet: At det faktisk var dét husmandssted deres bedsteforældre havde 

levet i - for de havde hørt historien om, at der var født firlinger på den egn, som 

bedsteforældrene forlod til fordel for en ny tilværelse i USA. 

 

Byvandring i Breth 1930-1950 (2010) 
 

I 1930-50 var Breth en lille, ret tætsluttet landsby. Lokalt mødtes man i 

Brugsen, hvor der også var en sal til søndagsskoleundervisning, høstfest og andre 

arrangementer. Man kunne dog også rende ind i hinanden, når man hentede sine 

frostvarer i det fælles frysehus, eller – især konerne - i brødudsalget på Serupsvej 

6. Der var også et ”uofficielt” mødested for mændene hos skrædderen / cykelsme-

den i Serupsvej 9 – der var jo meget langt til kroerne i Over Barrit og i Over Vrig-

sted. Man havde fælles interesse i skolen, hvor de syv årgange af børn modtog 

undervisning af lærer Serup og den kvindelige 2. lærer.  

Breth var en landsby! Livet i landsbyen var bestemt af landbruget og der-

med af årstidernes skiften og arbejdet med afgrøderne - pløjning, såning og høst. 

Det eneste tiltag, der kunne have ført Breth ud af dens status som landsby, var 

 
Gudmødrene og forældrene til de nydøbte firlinger 

fra Breth, 1936. Fra venstre: Jordemoder Kathrine 

Pedersen med Karen, farmor Marie Ravn Olesen 

med Anders, fader Ole Ravn Olesen, nabokone Ane 

Christoffersen med Jens og moder Astrid Ravn 

Olesen med Peter - i rækkefølge som født. 
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teglværket, der producerede fra ca. 1840 til ca. 1900. Men i 1930-50 var det alle-

rede ”gammel historie”. 

De lokalkendte personer, som vi trak på i forberedelsen af byvandringen, 

var især Viggo Christensen og Poul Hummelgaard. 

Man skal være opmærk-

som på, at årstallene, 1930 og 

1950, skal opfattes meget ”ela-

stisk”. I virkeligheden kan man 

ikke sætte sådanne tidsgrænser. 

Folk flytter til og fra, de fødes, 

og de dør. Der kommer af og til 

nye ejere, og virksomheder og 

forretninger bliver oprettet eller 

nedlagt. Der er altså ikke tale 

om en fast sammentømret 

gruppe af mennesker, der ”teg-

nede” livet i Breth gennem hele 

perioden. 

Vi har valgt at lade beskrivelsen følge byvandringen, der gik fra Kirkebro 

16 – med et udblik mod syd over Kirkebro 8-14 – til Breth Skole/Spejderhytten 

Reden på Serupsvej 8. 
 

Kirkebro 8: Et husmandssted. I hele perioden 1915-1951 ejede og drev Jens 

Hansen Christoffersen ejendommen. Ejendommen er resterne af en større ejen-

dom, hvorfra Langkjærgård på Surmosevej blev udstykket. Det oprindelige bin-

dingsværksstuehus blev nedrevet i 1936 og det nuværende opført. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkebro 10 ”Søkjærhus” / ”Firlingehjemmet”: Husmandssted - væver. Ma-

rie Ravn & Jens Peder Olesen ejede og drev ejendommen 1906-1935 Han var væ-

ver. 1935-1946 overtog deres søn, Ole Ravn Olesen, og dennes kone Astrid hus-

mandsstedet. De fik firlinger i 1936, og flyttede 1946 til Klakring. De solgte ejen-

dommen til Ingeborg og Gunner Sørensen, der flyttede hertil fra Serupsvej 4.  

 

 
Firlingehjemmet – Søkjærhus, ca. 1943. 

 
Kort over Breth og byvandringen, 1937. 
https://hkpn.gst.d  

https://hkpn.gst.d/
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Kirkebro 12 ”Fredenslund”: En gård. I hele perioden 1908-1955 ejede og drev 

Sofus Sørensen ejendommen. 
 

Kirkebro 14: Et hus. Huset er muligvis det gamle stuehus til Langkjærgård. Sig-

ne & Peder Frederiksen boede her indtil deres død. Han var arbejdsmand og vej-

mand. Han døde ca. 1947, og hun i slutningen af 1950-erne. 
 

Kirkebro 16: Et hus. Niels Bjerremand Rasmussen Lund kom fra Brethgård for 

at nyde otium i dette hus. Han nåede kun at bo her i et år – fra 1912 - før han dø-

de. Hans enke, Karen Bjerremand Lund, havde huset indtil 1936, hvor det blev 

solgt til Christian K. Pedersen. Denne boede i det til 1942, hvor han solgte det 

videre til Kirstine Jørgensen. 
 

Kirkebro 7: Et husmandssted/hus – væver. I 1918 købte Jens Peder Olesen 

ejendommen af Laurs Mikkelsen – ”Smut Laurs”. De var begge vævere, og JPO 

var også biavler. JPO flyttede først endeligt hertil fra Firlingeejendommen (Kir-

kebro 10) i 1935. 1938 byggede han nyt hus på grunden (I dag Kirkebro 9) og 

flyttede derover. Kirkebro 7 blev lejet ud til Kathrine & Aage Frandsen. 1950 

solgte han jord og bygninger til Niels. E. Christoffersen, der efterfølgende lagde 

jorden til Kirkebro 8 og solgte bygningerne til Kathrine & Aage Frandsen. 
 

Kirkebro 18 ”Æ Klåkhuus”: Et hus – urmager. Indtil før 1940 ejede Ane & 

Martinus Justesen huset. Han var urmager. Han lavede også træpumper og bygge-

de violiner og celloer. Ane gjorde rent og hjalp til ved kirken i den tid, hvor Ru-

dolf Pedersen var graver. Martinus døde før 1940 og Ane ca. 1950. 
 

Kirkebro 9: Et hus - væver. Jens Peder Olesen, der var væver, byggede huset i  

1938 og boede i det til 1958, 

hvor han solgte det til Evald 

Kristensen. 
 

Mellem Kirkebro nr. 9 og 

nr. 11 går/gik skolestien til 

Skulsballevej.  
 

Kirkebro 11: Et hus - Sned-

ker. Karl Ejner Johansen 

overtog i 1927 faderens sned-

kerforretning på adressen. 

Hans søn, Jens Erik Johansen, blev senere 3. generation som ejer af snedkerfor-

retningen.  
 

Breths transformator lå ved skellet ind til nr. 13 fra 1954, hvor den gamle trans-

formator på Serupsvej 10 brændte. 

 
Kirkebro 10 – Johansens snedkerforretning, 1907. 
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Kirkebro 20: Et husmandssted. Huset er det oprindelige stuehus til Søkjærgård, 

der lå her før udflytningen. Christian Kjærskov Pedersen ejede og drev husmands-

stedet fra 1913 til 1936. Hans solgte til Frode Laurids Mikkelsen, der i 1944 solg-

te videre til Hans Th. Hansen – ”Hans Teglbrænder”. Allerede i 1949 solgte denne 

videre til Agnes Jørgensen & Hans Christian Winther.  
 

Nord for Kirkebro 20 gik vejen ud til den udflyttede Søkjærgård, og her lå også 

byens branddam. 
 

Kirkebro 13 ”Æ Trommeslåers Hus”: Et hus. Huset er det oprindelige stuehus 

til Fredenslyst, der lå her før udflytningen til Skulsballevej 3. Anton Kristensen 

købte huset af Hans Jensen Ravn i 1929. Han boede kun i huset i 3 år, men idet, 

han var musiker og trommeslager i de grupper, som han spillede i, var det allige-

vel hans beskæftigelse, der kom til at give huset navn. 1932-1939 ejede Peder 

Pedersen – ”Tørve Peder” – huset. Han gravede tørv i Elkjær Mose ved Staksrode, 

før han flyttede til Breth. Han solgte huset videre til Emilie og Laurids Ejner Niel-

sen. 
 

Kirkebro 15 ”Gammeleje”: En gård. Gammeleje var oprindelig en tvillinggård 

med ”Fredensminde”, der lå nordøst for den nuværende gård. Fredensminde blev 

udflyttet til Skulsballevej 9. En oprindelig sti/markvej forbandt de to gårde efter 

udflytningen, indtil Skulsballevej 4 blev bygget i forbindelse med stien. I hele 

perioden 1903-1953 ejede og drev Niels Buhl Hansen ejendommen 
 

Udfor Lhombrevejs udløb i Kirkebro/Serupsvej, og øst for disse, lå et hus. 

Huset blev nedbrudt sidst i 1800-tallet. I huset boede en Ørum, der var farmaceut 

og købmand. 
 

Lhombrevej 2: Et hus. Medhjælper/daglejerhus til ”Petersminde”. Huset blev 

brugt til medhjælpere/daglejere indtil ca. 2000. Bl.a. Kathrine & Aage Frandsen, 

Anna & Hans Christiansen m.fl. har boet i huset i perioden. 
 

Serupsvej 1 ”Petersminde”: En gård. Magnus Madsen købte gården i 1909. 

Han kom fra ”Lyskjærgård” i Hornsyld, som hans bror overtog efter forældrene. 

Magnus Madsen ejede og drev ”Petersminde” indtil 1947. Nikoline, født Røjkjær, 

 & Anders Rasmussen overtog gården og 

drev den videre til 1960. 
 

Brethvej 11 ”Ballegård”: En gård. Peder 

Sørensen var en kendt kvægmand og sogne-

foged i Breth. Han overtog gården i 1901 

og drev den indtil 1947. Han solgte ejen-

dommen til Peder Guldahl. 

 

 
Peder Sørensen med stamtyren ”Ryslinge 

Skjold”, 1908. 
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Brethvej 9: Et hus - murerarbejdsmand. Ingvard Rasmussen Ross boede i hu-

set i hele perioden fra 1925 til 1959. Han var murerarbejdsmand og brøndgraver. 

Fra 1945 blev han fængselsbetjent på Statsfængslet Møgelkær og senere i Horsens 

Statsfængsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brethvej 14 ”Tvillinggård”: En gård. ”Tvillinggård” bestod oprindelig af 2 går-

de med et fælles hus. Den anden gård lå umiddelbart øst for den nuværende. Den 

blev udflyttet til Brølbæk 27. Oluf Christensen ejede og drev gården i hele perio-

den fra 1911 til 1958. Han overtog gården efter en onkel, Niels Andersen, der var 

en af foregangsmændene i avlen på ”Rød Dansk Malkerace”. Oluf C. blev sogne-

rådsformand i et tidsrum. I 1958 overtog hans søn, Viggo Christensen, gården. 
 

Brethvej 7 ”Lerholm. En 

gård – tidligere et teglværk. 

Ved ”Lerholm” lå tidligere 

(ca. 1840 - ca. 1900) et tegl-

værk, som bl.a. skal have leve-

ret sten til skalmuringen af 

Barrit Kirke, da den blev re-

noveret i 1879. Lergraven lå 

nede ved Søkjærgård. Marie & 

Jens Stærk overtog gården fra 

hendes bror Hans Tolvtevar 

Hansen i midten af 1920-erne 

og drev den som landbrug til 

1958. 

 
Tvillinggård, ca. 1908. 

 
Lerholm, 1915. Teglværket var blevet så meget til gård, 

at når fotografen kom på besøg, så var både familien og 

besætningen af køer og heste med på billedet. 
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Brethvej 12 ”Fiskestines Hus”: 
Et hus – snedker / tømrer. Anton 

Kristian Jensen overtog huset efter 

sin mormor, Ane Kathrine Ras-

musdatter – ”Fiskestine” i 1899. 

Hun døde i 1917. Han oprettede en 

snedker-tømrerforretning på adres-

sen – en forretning, der gik i arv til 

hans søn Edvard Jensen. 

 
 

Serupsvej 3. Et hus - smedje. ”I gamle dage” var der smedje i huset, og smedjen 

var aktiv til op i begyndelsen af 1900-tallet. Omkring 1930 ”hed” beboeren stadig 

”Stine Smed”. Hun døde i 1938, og huset blev solgt til Jens Mikkelsen, der solgte 

det videre til Herluf Dam i 1941. 
 

Serupsvej 4. Et hus - tidli-

gere Breth Skole. Fra 1776-

1857 blev der holdt skole i 

bygningen. Breth havde ind-

til 1776 haft fælles skole 

med Vrigsted på marken 

mellem de to landsbyer; men 

på grund af stigende børnetal 

blev det besluttet, at Breth 

skulle have egen skole. Indtil 

den nye Breth Skole stod  

færdig på Serupsvej 8 i 1857, blev der holdt skole her. Jørgen Ravnsborg købte 

huset i 1918 og boede i det til 1942. Han solgte til Ingeborg og Gunner Sørensen, 

der i 1947 overtog Kirkebro 10 – ”Firlingehjemmet”. I 1947 blev huset overtaget 

af Marie og Jens Stærk, der vistnok brugte huset som aftægtshus/daglejerhus, idet 

de indtil 1958 stadig stod som ejere af ”Lerholm” på Brethvej 7. 
 

Serupsvej 5: Et hus - Breth 

Brugsforening. Breth Brugsfor-

ening blev oprettet i 1913 og blev 

nedlagt i 1969. Jorden blev ud-

stykket fra Magnus Madsens gård, 

Serupsvej 1 / ”Petersminde” og 

Oluf Christensen fra Brethvej 14 / 

”Tvillinggård” var brugsforenin-

gens første formand. Thyra Rein-

holt var brugsuddeler i største del  

 
Serupsvej 4 / Breth gamle skole, ca. 1908. 

 
Fiskestines Hus, Brethvej 12 – ca. 1955. 

 
Breth Brugsforening, ca. 1920. 
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af perioden, idet hun var brugsuddeler ved brugsens 25-årsjubilæum i 1938 og 

stoppede i 1960. Ved Breth Brugsforenings 25-års jubilæum i 1938 bestod besty-

relsen af: Jørgen Holst. Sofus Sørensen, lærer S.A. Serup, Ole Ravn Olesen, Thy-

ra Reinholt – brugsuddeler, Jens Jensen og Dagmar Reinholt 
 

Umiddelbart vest for det sted, hvor man opførte brugsforeningen, lå tidligere 

”Tauragård”, der blev udflyttet til Ørnsvigvej 6. Der var vistnok indrettet fattig-

gård i ejendommen i en periode. 
 

Serupsvej 4A: Frysehus. Frysehuset blev bygget ca. 1953. Oluf Christensen, 

”Tvillinggård” lagde jord til. Frysehuset fungerer stadig (2010) som fryselager for 

Priscas Gildesal på Brethvej 1. Det er et af de allersidste fungerende frysehuse i 

Danmark (2010). 
 

Serupsvej 7: Et hus. Huset brændte ca. 1970, og det nuværende (2010) hus blev 

opført. Rasmus Nielsen boede i huset fra 1881til 1933, hvor huset blev solgt til 

Hansine Kirstine & August Nielsen. Han var delvist invalid – forkrøblet og skrut-

rygget; men ernærede sig ikke desto mindre som daglejer ved landbruget med det 

han kunne. Han døde i 1944. Hans efterladte kone blev boende i huset til 1951. 
 

Serupsvej 9: Et hus – skrædder, cykelsmed og smugkro. Huset er det tidligere 

stuehus til Røjkjærgård, hvor resten af gården blev udflyttet til - Ørnsvigvej 8. 

Andreas Pedersen boede i huset i hele perioden fra 1908 til 1955. Han var en alsi-

dig herre, der tjente til livets opretholdelse både som skrædder og cykelsmed og 

ved at drive et uofficielt mødested, så man var fri for at gå til kroerne i Over Barrit 

og Vrigsted.  
 

Serupsvej 11 ”Langager”: En gård. Gården blev ejet og drevet af Agnes og 

Otto Bie i hele perioden fra 1921 til 1959, hvor den blev overtaget af Kirsten og 

Niels Bie.  
 

”Brethgård”: Efter 

gården Langager - uden-

for Breth, tæt på Serups-

vej nr. 13 og vest for 

Serupsvej lå indtil 1923, 

Brethgård. Den brændte 

og blev genopbygget på 

Lhombrevej 1. 

 

Serupsvej 6: Et hus - tømrer & bageriudsalg. Købmand Marius Hummelgaard 

solgte i 1906 huset til Margrethe og Jens Jensen, der boede i huset indtil 1954. 

Han var tømrer, og hun drev et bageriudsalg fra ca. 1913. Man kan sige, at hvor 

 
Brethgård, 1907. 
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mændene samledes hos Andreas Pedersen i Serupsvej 9, så mødtes byens kvinder, 

og kunne udveksle nyheder, hos Margrethe Jensen i bageriudsalget. 
 

Serupsvej 8 ”Breth Sko-

le”: Et hus - skole. Breth 

Skole blev opført, så den 

kunne tage imod de første 

elever i 1857. Den blev luk-

ket efter Barrit Centralsko-

les opførelse i 1956. Skolen 

var indrettet med 2 klasse-

værelser og beboelse for 1 

lærer og 1 lærerinde i sepa-

rate lejligheder. Lærer Serup 

var 1.-lærer i skolen fra 

1916 til lukningen i 1956, 

medens lærerindejobbet for 

de små klasser i begyndel- 

sen af perioden blev varetaget af A. Ahrenfeld og fra ca. 1936 til ca. 1947 af frk. 

Christensen og derefter af lærerinde Edith Buhl. 
 

Serupsvej 10. Et husmandssted/Et hus. Ejendommen var oprindeligt et hus-

mandssted, men er nu (2010) et hus. Søren Østergaard overtog ejendommen i 

1927. På et tidspunkt blev den afhændet til Tage Østergaard. Breths transformator 

lå her fra elektrificeringen i 1927 til 1954, hvor den brændte. Det medførte 3 dage 

uden strøm, og hvor der bl.a. skulle malkes med hånd. 
 

Lidt om stierne i Breth-området 
 

Området omkring Breth var gennemtrukket af markveje og stier, der gjorde 

det muligt for beboerne, posten og børnene at komme rundt uden at skulle bevæge 

sig ad store omveje. 

Alle børn i kortområdet skulle til Breth Skole –både børnene fra Breth Sur-

mose, der ligger udenfor kortets øverste højre hjørne, og børnene fra Skulsballe-

vej, der ligger i nederste venstre hjørne.  

Hvis posten skulle tilbage til Barrit Station eller Breth, hver gang han – på 

sin cykel – skulle ud til den næste udflyttergård, så fik han en meget lang rute.  

 

Nogle af stierne / genvejene er trukket op. 

 

 

(Trods genvejene i Vrigsted Sogn var den enlige Vrigsted-landposts daglige rute 

på omkring 40 km.) 

 
Breth Skole, Serupsvej 8 – ca. 1950. 
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Medier, hvor nogle af Breths personligheder, er omtalt: 

1) Breth Teglværk: 

V. Bjerge & Jacob Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker – Hedensted Kommu-

ne, Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk m.fl., 2016. 

2) Fiskestine:  

P. Porskær Poulsen (red.) Vejle Fjord – historie, natur, mennesker, kultur”, 2015.  

http://kenddinlandsby.dk/qr-steder/barrit/  

Bjerre Herreds Bogen I, Glud Museum Forlag, 1963. 

3) Firlingerne fra Breth:  

Jette Bang: Firlingerne, Naver, 1943. 

Kirsten Sigsgaard & Lis Lund Hansen: Firlingerne gaar i skole, 1945. 

  

 
Skolestier til Breth Skole. Kilde. https://hkpn.gst.dk  

http://kenddinlandsby.dk/qr-steder/barrit/
https://hkpn.gst.dk/
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Om Staksrode 
 

Staksrode er en meget gammel landsby, hvilket voldstedet Stagsevold, fra 

1300-tallet nede i Staksrode Vesterskov også vidner om. Landsbyen er dog endnu 

ældre, og den er sikkert opstået som en rydning i skoven tilbage i vikingetiden. 

Den bestod af gårde og huse, som enhver anden landsby. I nyere tid – fra ca. 1800 

- udgjorde landsbyen sit eget sognefogeddistrikt og skoledistrikt. I nyeste tid – 

omkring 1920 – havde man også egen central, så man var ikke helt udenfor det 

officielle fællesskab. 

Det giver ikke mening at tale om Staksrode uden også at nævne skoven og 

fjorden. Det gav nogle anderledes jobmuligheder med skovfoged og skovløbere. 

For landsbyens daglejere og husmænd betød skoven ”arbejde” - hele året - også 

om vinteren, hvor gårdene ellers havde nok i familiens og tjenestefolkenes ar-

bejdskraft. Der skulle fældes træer og slæbes træ ud, mens veddet var tørt, og jor-

den var hård, og det var om vinteren. På trods af de stejle skrænter ned til Vejle 

Fjord, blev en del af træet solgt ”over stranden”. Der blev bygget slidsker, hvor 

primitive slæder / vogne transporterede træet ud i fjorden, hvor skibe ventede og 

hejste det ombord. 

Der var også et element af fiskere i lokalsamfundet, selvom forholdene ikke 

var ideelle. Men der var plads til enkelte både ved Oksendal, hvor de kunne træk-

kes op, så de lå sikkert og i læ, hvis der kom storm. Og adgangen til stranden var 

forholdsvis let ved Oksendal. De fleste steder var det helt umuligt, at komme ned 

til stranden fra landsiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Staksrodes centrum med brugsforening, skole, smedje og central – ca. 1950. 
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Eneste-gården, Randgård, øst for Staksrode vidner også om anderledes vil-

kår i Staksrode i forhold til almindelige landsbyer. Gården havde fra gammel tid 

og helt op i nutiden ”ålegårdsret” – tilladelse til at sætte ruser op til fangst af ål, 

der ellers var en herremands-spise. På Randgård havde man også ret til udskænk-

ning af spiritus. Det sidste var normalt forbeholdt købmandsgårde, hvorfra der 

foregik handel over stranden, så der er noget at forske i, hvis man har tid og lyst. 

Men det giver også mening at beskrive Staksrode som en landsby i udkanten 

af Barrit-Vrigsted Kommune. Den lå lige så langt fra kirke og administration som 

Breth Surmose; men Staksrode havde mere at gøre med.  

 

Byvandring i Staksrode 1930-50 (2008) 
 

Årstallene, 1930 og 1950, skal stadig opfattes meget ”elastisk”. I virke-

ligheden kan man ikke sætte sådanne tidsgrænser. Folk flytter til og fra, de fødes, 

og de dør. Der kommer af og til nye ejere til husene, og en forretning eller hånd-

værksvirksomhed bliver oprettet eller nedlagt. Der er altid tale om en vis udskift-

ning i et lokalsamfund; men i Staksrode måske ikke så meget som andre steder. 

Det er tekstens formål at give et indtryk af lokalområdets liv – ikke at være en 

fuldstændig beskrivelse. Det ville kræve en bog i sig selv. 

I perioden 1930 til 1950 så Staksrode noget anderledes ud, end det man op-

lever i dag. Landsbyen havde cirka samme størrelse; men den havde en infrastruk-

tur, der ikke længere eksisterer. I det lille samfund havde man egen sognefoged, 

snefoged og brandfoged. Og der var flere mennesker! På gårdene var der karle og 

tjenestepiger - og børn! Der gik ca. 25 børn i Staksrode Skole omkring 1950. 

Arbejdslivet var også anderledes. Nogle af landsbyens beboere ernærede sig 

ved at arbejde i skoven i vinterhalvåret og som landarbejdere i sommerhalvåret; 

men det store flertal tjente deres brød ved at dyrke den jord, som man ejede – og 

for husmændenes vedkommende sædvanligvis en eller anden form for bibeskæfti-

gelse. 

Lokalt mødtes man i Brugsen, hvor også ”forsamlingshuset” fandtes, og 

man mødtes hos købmanden og hos smeden. Og det var stort set også herfra, at 

man modtog den service og de ting, som man ikke selv kunne skabe. Resten ord-

nede man selv – eller i fællesskab. 

Staksrode var, på trods af sin lidenhed, også kendetegnet ved et enormt fæl-

lesskab og sammenhold. Man var afhængig af hinandens hjælp og af at man gik 

sammen om tingene. Således havde man i en periode en fælles hesteforsikring og 

en fælles kreaturvægt. Oven i dette stod man også sammen om etableringen af 

brugsforeningen, frysehuset, vandværket og idrætsforeningen, hvor det oven i 

købet - næsten! -lykkedes for damerne at vinde et jysk mesterskab i håndbold. 

De lokalkendte personer, som vi trak på, var i første række Marie Pilskog, 

der er medlem af arkivet; men hun har hentet og suppleret sin egen viden fra en 

række Staksrodeborgere. Der var kaffe og en lille udstilling efter byvandringen, 
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hvor Berndt Kramer fra skovløberhuset ved Stenhøj Led fortalte om skoven, sko-

vens historie og historier fra skoven. 

Man kommer heller ikke udenom, hvis man vil sige noget om Staksrode, at 

referere til Viggo Nielsens store værk om Staksrode: ”Staksrode – fra 1700 og 

frem/byen og dens beboere fra 1700 til 1925”, 2002. Viggo Nielsen har gennem-

søgt bunker af skøder, skifter, fæstekontrakter, retsdokumenter og mere, der for-

talte noget om Staksrode. Det er en guldgrube for en slægtshistorisk eller lokalhi-

storisk interesseret. 
 

Tidsbilledet af 

landsbyen følger byvan-

dringen, der gik fra 

Staksrodevej 7 til Staks-

rodevej 35 med en lille 

afstikker hen ad Rand-

vej. Beskrivelsen skal i 

nogen grad betragtes 

som et forhandlingsop-

læg – vi modtager meget 

gerne rettelser til de op-

lysninger, som vi har 

fundet frem. 
 

Staksrodevej 7 Kirstinesminde: Landbrug. Ejendommen blev ejet og drevet af 

Petra & Ole Gold fra 1923. De døde begge tidligt, så i 1954 overtog datteren og 

svigersønnen Anne og Egon Johansen ejendommen. 
 

Staksrodevej 9 ”Karensminde”: Landbrug. Thomas Ras-

mussen Brund købte ejendommen i 1920 og drev den, til søn-

nen, Niels Børge Rasmussen Brund overtog den i 1954. 

Familien Brund udlånte i 1940-erne og 50-erne græsarealer til 

byens aktiviteter. Således blev der både spillet håndbold og 

afholdt ringridningsturnering på gårdens jord. Staksrode havde 

et kvindehold i håndbold, der blev nr. 2 i turneringen om Det 

Jyske Mesterskab i 1943. 
 

Staksrodevej 11: Marie Christensen boede i huset indtil 1947, hvor smedens søn, 

Carl Jensen overtog det. Han boede her, medens han efter faderens død drev sme-

deforretningen på Staksrodevej 27 videre. 
 

Staksrodevej 10 ”Kirstinelyst”: Landbrug. Ejendommen blev fra 1935 ejet og 

drevet af Anna & Arthur August Richard Sørensen Dam. Gården blev i 1965 

overtaget af deres søn Thorkild Dam. 

 
Staksrode, 1937 – Byvandringsrute. Kilde: https://hkpn.gst.dk/  

 
Staksrodes stærke 

kvinder, 1943 

https://hkpn.gst.dk/
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Staksrodevej 13 ”Rønsholtgård”: Landbrug. Ejendommen blev i perioden ejet 

og drevet af Frederik Nielsen, der havde købt den i 1929. Han overdrog den til 

sønnen, Gunnar Nielsen, omkring 1960. 

 

Staksrodevej 15 ”Petersminde”: Købmandsforretning. H.J. Prebensen drev 

købmandsforretning herfra i over 40 år – fra 1907 til 1948. Til forretningen hørte 

også en Esso benzintank, og i et skur bag forretningen stod Staksrodes kreatur-

vægt. Efter Prebensen blev forretningen overtaget af Anders Andersen, der drev 

den indtil 1954. Så havde Bente Andersen forretningen i 3 år, hvorefter den blev 

købt af sognefoged Hans Dam, der lejede den ud til tidligere brugsuddeler Viggo 

Rieper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staksrodevej 17 ”Ellegård”: Landbrug. Gården blev fra 1922 ejet af Maren 

Nielsen, der i 1933 solgte til Laura og Rasmus Mikkelsen, der var den første, der 

havde traktor i Staksrode. 
 

Staksrodevej 19 ”Brixens gård”: Landbrug og (maskinstation). Jens Nielsen 

Brixen købte gården i 1918 og ejede den til 1932 – deraf navnet på ejendommen. 

Han solgte til Just Marius Vinter Christensen, der drev gården i 17 år, for så i 

1949 at sælge den videre til Jørgen Bentzen Skibsted. Denne startede på et tids-

punkt en maskinstation på stedet. 
 

Staksrodevej 21: Et hus. Huset blev opført 1921. Aage Jørgen Olesen boede i 

huset omkring 1930. Han solgte det i 1931 til vognmand A.P. Andersen, der  

allerede i 1934 solgte videre til Vilhelm Gustav Arndt. I 1960-erne overtog  

sønnen, Gunnar Arndt hu-

set. 
 

Staksrodevej 23: Husmandssted. Stedet blev ejet af Jakob Jakobsen og blev på 

et tidspunkt overtaget af Anne og Christian Jakobsen. 
 

Et vend hen ad Randvej, hvor nummereringen begynder i den anden ende. 

 
Staksrodevej 15, Staksrodes købmandsforretning – ca. 1960 
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Randvej 23: Staksrode Skole. Jens Peder Mouritsen var lærer i Staksrode Skole 

fra 1888 og initiativtager til både Staksrode Brugsforeningen og Staksrode Vand-

værk. Det var også i hans embedsperiode, at man besluttede at erstatte den gamle 

skole på Randvej 21 med en ny. Frede E. Pedersen efterfulgte i slutningen af 1925 

lærer Mouritsen, og han var enelærer i skolen indtil den blev lukket i 1956. Han 

fortsatte sit virke i Barrit Centralskole til 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Randvej 21: Staksrode gl. skole og bagerforretning. Staksrode gamle skole 

blev opført i 1859 og fungerede som skole til 1914, hvor den nye stod færdig på 

grunden ved siden af. S. Pedersen var enelærer fra 1861 til 1885, hvorefter N. 

Mølgaard overtog undervisningen af byens børn.  

Den gamle skole blev i 1915 solgt til sanglærer Poul Bang, der i 1928 solgte til 

Jørgen Peder Jacobsen. I 1932 købte Maren Høy huset og indrettede bageri og 

slikforretning. Den næste ejer var Herman Alfred Hansen, der havde huset fra 

1932 til 1940. Ejler Johan Pedersen ejede herefter huset frem til 1951. 
 

Randvej 30: Landbrug. Søren Høgh overtog ejendommen i 1927 og drev den 

indtil 1946, hvor han solgte til Peter Hansen. Denne solgte i 1956 videre til An-

ders Chr. Andersen 
 

Randvej 19 ”Pederslyst”: Landbrug. Ejendommen blev ejet af Dorthea Laursen 

i perioden fra 1923 til 1945, hun var enke efter Peder Laursen. I 1945 overgik den 

til Laura Dorthea Ebbesen, der allerede i 1947 overdrog den til Svend Engelbreckt 

Pedersen. 
 

Randvej 28: Et hus. Huset havde flere ejere i perioden: Jørgen Ibsen købte det i 

1930 og solgte det i 1932 videre til Rasmus Johannes Jensen. Denne solgte det i 

1942 til Rasmus Damgaard, der i 1955 solgte videre til Jens Jørgensen. 
 

Herefter tilbage til Staksrodevej. 
 

Staksrodevej 25: Brugsforening, forsamlingshus og apotekerudsalg. Omkring 

1900 var her købmandsforretning; men 1902 blev ejendommen købt til brugsfor-

ening og 1904 stod en ny bygning færdig. 

 
Staksrode gl. skole - ca. 1920. 

 
Staksrode ny skole ca. 1920. 
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Allerede i 1907 var der også registreret apotekerudsalg på adressen. Brugsen var 

både brugsforening og forsamlingshus, idet der mod syd i bygningen var 2 ”sale” 

– Lille og Store Sal på henholdsvis ca. 20 og ca. 70 m2 – med tilhørende køkken 

og depotrum. Dette dækkede byens behov for lokaler til arrangementer, gymnastik 

og møder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugsforeningens uddelere var i rækkefølge Schmidt, Olsen, Rieper (1935-1954) 

og Laursen (1954-1972?). 
 

Staksrodevej 27: Smedje og telefoncentral. Smed Peter Thomas Jensen og hans 

hustru, Lovise, købte huset af lærer Mouritsen i 1904, og det var vistnok ham, der 

oprettede smedeforretningen. På et tidspunkt efter P.T. Jensens død overtog søn-

nen, Carl Jensen, smedeforretningen og drev den til 1956, hvor hans bror, ”Lille 

Børge” Jensen overtog den. Fra 1919 var der også registreret telefoncentral på 

adressen. Centralbestyreren var omkring 1940 en tredje bror, Jakob Jensen. 
 

Staksrodevej 31: Et hus. Huset blev opført 1895 og ejedes 1920-1945 af Sidsel 

Margrethe og Hans H. Skanderup. Ca. 1945 overtog Antoinette og Ole Nielsen 

Ravnsborg huset for at bruge det som aftægtsbolig for nabogården. 
 

Staksrodevej 33 ”Toftegård”: Landbrug. Ole Nielsen Ravnsborg ejede og drev 

ejendommen fra 1901. Sønnen, Rasmus Ravnsborg, overtog gården i 1940. Han 

var også sognefoged i en periode. 
 

Staksrodevej 35: Husmandssted. Jensine (”Signe Emil”) og Carl Emil Jakobsen 

købte ejendommen i 1911 og drev den indtil 1955, hvor den blev solgt til Jens 

Jørgensen. Carl Emil ernærede sig hovedsageligt ved driften af ejendommen, men 

også af forefaldende arbejde f.eks. at køre affald for Brugsen og glarmesterarbejde 

for skolen. 
 

 
Staksrode Brugsforening med uddeler Rieper, ca. 1950. 
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Staksrodevej 14: Husmandssted. Ejendommen blev købt af Peder Pedersen i 

1926. Han ejede og drev stedet til 1949, hvor han solgte til datter og svigersøn, 

Ebba og Erland Hansen. 

 

Staksrodes frugttræer 
(Fortalt af Marie Pilskog) 

Langs med Staksrodevej, Smedskærlund og Randvej står der stadig enkelte 

mere eller mindre forblæste frugttræer. Der er ikke mange tilbage, for deres histo-

rie går næsten 100 år tilbage. 

Ca. 1910 plantede læ-

rer Mouritzen og Jakob 

Engelbrecht Pedersen / 

”Jakob Møller” 42 frugt-

træer langs med de nævnte 

veje. Jeg husker, at der om-

kring 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. 

Så sent som i 1998 blev der igen plantet nogle træer – dengang også buske – 

til at smykke vejene i og omkring Staksrode. Den sidste plantning blev foranledi-

get af Gyda & John Krohn Hansen, Staksrodevej 14 og Anna & Jørgen Pedersen, 

Randvej 23. 

Tanken bag det oprindeli-

ge initiativ var, at træernes frugt 

skulle sælges til selvpluk på en 

auktion under den årlige høst-

fest. Overskuddet fra salget 

skulle bruges til drift og vedli-

geholdelse af ”Salen” i den ene 

ende af Brugsen, der også fun-

gerede som byens forsamlings-

hus. Faktisk var der tale om to 

sale i Staksrode Brugsforening: 

”Store sal” ca. 9 x 8 m. Vægge-

ne var hvide og grønne. ”Lille  

 
Pæretræ med Staksrodevej 10 i baggrunden, 2008. 

 
Æbletræ ved Smedskærlund, 2008. 
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sal” var lavere til loftet og på ca. 4½ x 4 m. Overfor var der et køkken og et de-

potrum. 

Auktionen blev, som nævnt, afholdt under høstfesten. Når stemningen - 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 flinke 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. 

Nogle af træerne bugner stadig med frugt, og nu, hvor Brugsen og Salen er 

nedlagt for mange år siden, er de til fri afbenyttelse. Et næsten 100 år gammelt 

fælles gode. 

 

Randgård – lidt gårdhistorie fra en særlig gård 
 

Når man ser Randgård, er det svært at se, at her er en meget gammel histo-

rie. Men Randgård er en gammel ”eneste-gård”, der nævnes første gang i 1664. 

Eneste-gårdene har altid ligget udenfor landsbyfællesskabet, og ofte har de en 

særlig historie, der har været årsag til, at gården lå for sig selv. 

Randgård var fra starten bolig for en skovfoged under Boller Slot. Den før-

ste kendte fæster og skovfoged, Peder Christensen, havde mere skov en agerjord 

at leve af. Men der var også skov nok til, at 60 oldensvin kunne finde deres føde i 

den. I slutningen af 1600-tallet ønskede greven på Boller selv at overtage brugs-

retten til skoven, så den blev udskiftet med godt 5 ha. agerjord, Randgård beholdt 

dog noget skov. 

I meget gammel tid (1700-tallet) havde Randgård ret til brændevinsud- 

skænkning, hvilket andre ste-

der i landet hang sammen med 

gårde – købmandsgårde, fær-

gegårde - hvorfra der foregik 

handel eller færdsel over 

stranden. Det er der ingen op-

tegnelser om i forhold til 

Randgård; men langt senere - 

omkring 1900 - var der dog en 

skibsplads, hvorfra der udski- 

bedes træ fra skoven omkring gården. 

I 1747 kom der ny fæster i Randgård, og i fæstebrevet kan man se, at en del 

af fæsteafgiften er 1/8 af fangsten af ål fra gårdens ålegård. Det er også første 

gang omfanget af skovfogedens job beskrives præcist: Han var skovens ordens-

håndhæver og skulle holde øje med og anmelde tyveri af træ og ris, krybskytteri 

 
Randgård, ca. 1910. 
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m.v. Han skulle også anvise hvilket træ bønder med ret til træ fra skoven måtte 

tage. Skovridderen var hans overordnede. 

1830-erne blev skovfogedjobbet udskilt fra gården, der i mellemtiden var 

vokset til 35 ha. Det gik godt for Morten Andersen, bonden på Randgård. I 1855 

var han i stand til at købe gården til ejendom. 

Op gennem 

1900-tallet blev Rand-

gård drevet som al-

mindelig gård. Den var 

fra 1855 i samme fami-

lies eje (dog afbrudt af 

en meget kort periode, 

hvor ejerskabet gik ud 

af familien), så beteg-

nelsen ”slægtsgård” er 

fortjent. Den sidste 

ejer, før gården i 2014 

blev solgt til Barrit-

skov, var Morten Rand 

Kjær. 

 
 

Fiskeriet på Vejle Fjord – undersøgelse 2014 v. Erik Nielsen 
 

I 2014 blev der søsat et projekt med at beskrive fiskeriets historie i Vejle 

Fjord og tilstødende vande. En skrivelse gik rundt til lokalarkiver om at bidrage 

med facts, historier og billeder. Da både min far og jeg var fritidsfiskere på fjor-

den, havde jeg et forudgående kendskab og personlig kontakt til nogle af fjordens 

mennesker. En anden aktiv i arkivet, Marie Rand Kjær gift Pilskog, havde også 

personlige erindringer om fiskeriet på fjorden i forbindelse med sin opvækst på 

Randgård i Staksrode, så vi fortalte historierne, og arkivet indsamlede oplysninger 

og billeder, og det hele blev sendt til Tore Teglbjærg ved Vejle Stadsarkiv, der 

stod som forfatter af udgivelsen ”Fiskeriets historie i Vejle Fjord og de tilløbende 

vande”. Den udkom i 2016. Det var naturligvis ikke alle facts og erindringer, der 

kom med i bogen – både fordi den dækkede så stort et område, og fordi fiskeriet i 

Barrit-Vrigsted, sammenlignet med andre steder, var af meget lille betydning. Det 

var særligt historien om fritidsfiskerne, der blev udeladt. Og det var først efter 

udgivelsen, at vi i arkivet blev klar over, at man også var interesseret i at høre om 

fiskeri og fiskeopdræt i ferske vande med forbindelse til Vejle Fjord. På det sidste 

område havde vi i Vrigsted en foregangsmand indenfor fiskeopdræt. 

De sidste historier er også værd at fortælle, så de kommer her sammen med 

den nødvendige baggrund. 
 

 
Udsigten fra Lille Rand over Randgårds marker ned mod Vejle 

Fjord, 1964. Akvarel af Meta Bruun.(Privateje) 
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Natur- og ejerforhold ved Vejle Fjords strande i Barrit Sogn. 

Vejle Fjords strande mod nord i Barrit-Vrigsted Kommune – Barrit Sogn - 

er fulde af skrænter/”fald” og næsten ubrudt skovklædte. Kun nedenfor eneste-

gården Randgård mellem Rand Skov og Barrit Sønderskov og nedenfor Bar-

ritskov Gods mellem Barrit Sønderskov og Barrit Tykke er der marker/enge ned 

til stranden.  

Den vanskelige adgang har været en medvirkende årsag til at fiskeriet fra 

Barrit Sogn altid har været begrænset. Samtidig var adgangen til Vejle Fjord og 

dens ressourcer alligevel så vigtig, at f.eks. vedligeholdelse af vejen ned til Ok-

sendal var en del af fæsteaftalen med bønderne i Staksrode, der til gengæld havde 

ret til at hente sand, grus og ral på stranden til dette arbejde og andre vedligehol-

delsesarbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Pilskog har fortalt: Bønderne fra Staksrode havde hver et stykke af vejen til 

Oksendal, som de skulle holde. Dvs. fra en nu nedlagt grusvej forbi Randvej 15, 

ned til skoven og videre til Oksendal. I skoven hedder den Oksendalsvej, og den 

var Staksrode-bøndernes. 

Jakob Engelbrecht, også fra Staksrode kan fortælle, at fisker ”Jens Sara” Jensen 

stoppede hos dem og fortalte, at nu var der fint ral ved stranden til f.eks. have-

gangen, gårdspladsen eller andet. 

Det var en meget stejl opkørsel fra vandet, så bønderne kørte først noget sand op, 

læssede det af og kørte så ned efter mere, så læsset kunne blive bedre. Bønderne 

hentede også tang eller ålegræs på stranden. 

Omkring midten af 1950-erne meddelte skovløber Jensen, at nu måtte man ikke 

hente mere sand på stranden. Det havde sikkert ikke været tilladt i lang tid; men 

man havde set bort fra lovligheden. 

 
Stranden syd for Barrit, ca. 1910. Egnet til fiskeri? - Nej! 
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Ejendomsforholdene har fra gammel tid været, at Staksrode Vester- og 

Østerskov og Rand Skov og Randgård hørte under Boller Slot med Frijsenborg 

Gods som overhøjhed. 1930 blev Boller-skovene solgt til staten og udgjorde først 

Boller Statsskovdistrikt, der siden indgik i Randbøl Statsskovdistrikt. Barrit Søn-

derskov og Barrit Tykke hørte under Barritskov Gods. Strandene tilhørte skovenes 

ejere, der f.eks. gav tilladelse til fritidsfiskere og rettigheder til fæstere. 

At fiskemulighederne betød noget fremgår af Frijsenborgs fæstebrev med Jørgen 

Berthelsen fra 1824, hvor den aktuelle ejendom ”Lille Rand” tilsyneladende blev 

opgraderet hartkornmæssigt, fordi der til husmandsstedet hørte et fiskestade ved 

Rand Strand. 

Fiskestader og bådpladser fra øst mod vest: 

(I det følgende dækker udtrykket ”fisker” én der har fiskeriet som hovederhverv, 

medens udtrykket ”fritidsfisker” dækker en person, der har fiskeriet som bier-

hverv.) 

Geerts Strand: Barritskov har fra gammel tid haft et hus, hvor en fisker havde til 

huse, ved det område, der nu kaldes Geerts Strand. Nu i 2016 ligger der et nyt 

badehus ved stranden. Det benyttes af Barritskovs ejere. Forgængeren ned-

brændte omkring 2010. Tilknytningen til det oprindelige fiskerhus er usikker; 

men det var bl.a. hos fiskeren ved Geerts Strand at Fiskestine købte de fisk, 

som hun solgte på en af sine ruter ind i landet til Breth, hvor hun boede. Fiske-

stine var fiskehandlerske i perioden ca. 1870 - ca. 1910. 

Lille og Store Teglværksplads: I nyere tid 1940-1970 havde en meget aktiv fri-

tidsfisker ”Viggo Skovmand” Hansen tilladelse til at bruge stranden ved Store 

Teglværksplads som base for sit fiskeri med ruser og garn. Viggo Skovmand 

var i mange år ansat som altmuligmand på Stenhøj Maskinfabrik. 

Sandsynligvis på grund af pladsens store rekreative muligheder og benyttelse – 

den blev både brugt som lejrplads, udflugtsmål, badested og til Skt. Hans-bål - 

blev Viggo Skovmand omkring 1950 henvist til den noget vanskeligere tilgæn-

gelige Lille Teglværksplads, der ligger nogle få hundrede meter østligere. 

Rand Strand nedenfor Randgård: Der har fra gammel tid hørt ålegårdsret til 

Randgård. Allerede ved Christen Olesen Rands overtagelse af fæstet af Rand-

gård i 1747 nævnes ålegårdsretten ”som hans fader haver haft” og som han 

skulle svare en otting ål (1/8 tønde) af i landgilde. Aflysningen af retten med-

førte, at Randgårds ejer, Karen Kjær, i 1960 blev tilbudt 700 kr. i erstatning, 

hvilket hun ikke ville acceptere. Hun lagde sag an mod Fiskeriministeriet og 

blev tilkendt en erstatning på 1500 kr. 

Marie Pilskog har fortalt fra sin barndom i Randgård: Fisker Jørgensen fra 

Rosenvold havde en aftale med min mor, der gav ham lov til at sætte bundgarn og 

åleruser op ud for Randgård. Han leverede, hvad vi skulle bruge af fisk som beta-

ling for aftalen. Fiskene blev leveret i et hyttefad som lå i bækken nede i engen. Så 

blev vi børn sendt ned efter dem. Vi kunne bestille fisk til særlige lejligheder, f.eks. 

til høstgilde. Når høsten var i hus hentede vi ål nede hos fisker Jørgensen, og til 
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høstgildet fik vi så stegte ål, flødestuvede kartofler og æblemos med øl og snaps – 

en ”Bjerre Herreds-ret”. 

Stranden ved Oksendal/Staksrode Strand: Stranden ved Oksendal var Staksro-

defolkenes strand. Ved folketællingen i 1916 blev der registreret 2 fiskere i 

Staksrode – Rasmus Damgaard og Jørgen Christiansen - der må have fisket 

herfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranden ved Ålgårdsbjerg/Stenhøj Strand: Adgangen til Stenhøj Strand gik 

gennem Stenhøj Led ved skovfogedhuset i Staksrode Skovs nordlige udkant. 

Der var en lille vig ved Ålgårdsbjerg i den vestlige ende af Stenhøj Strand. Vi-

gen eksisterer ikke længere. Forholdene har ændret sig meget, idet omgivelser-

ne ved Ålgårdsbjerg både består af plastisk ler og stabilt ler; men fisker ”Jens 

Sara” Jensen fra Smedskær, nord for Staksrode, havde båd og grej liggende her 

til op i 1950-erne. 
 

Fiskere: 

Jens Henrik Jensen ”Jens Sara”: Han blev ved FT-1921 registreret som ”fisker” 

og ved FT-1925 som arbejdsmand, husmand og fjordfisker. Hans kaldenavn er 

af uvis oprindelse. 

Jens Sara blev født i 1882 i Barrit Sogn og døde omkring 1960 i Smedskær, 

Barrit Sogn. Hans forældre var husmand Hans Henrik Jensen og hustru Maren 

Hansen af Staksrode Mark. Han blev gift ca. 1908 med Andrea Amalie Mad-

sen, født 1887 i Ørum Sogn. De boede på nuværende Smedskærlund 6, som 

Jens Sara købte af fogedretten i slutningen af 1915. Andrea og Jens havde i 

hvert fald 5 børn (FT 1921). 

 
2013-B187: Barrit, 1908 – sandsynligvis stranden ved Oksendal. 
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Erik Nielsen om Andrea og Jens Sara: Andrea og ”Jens Sara” boede i 

Smedskærlund 6. Det er det lille hus, der ligger ved bækken, vest for vejen og ved 

stien fra Smedskær til Løgballe over ”Æ Gruekedel”. Jens havde vistnok sit til-

navn fra svigermoren, der skulle have boet i huset før han overtog det. 

Jens Sara fiskede på Vejle Fjord, og Andrea lavede håndarbejde for folk. Hun 

kartede og spandt uld, og hun lappede og syede tøj. Hun gik også ud som kogeko-

ne. 

Jens Sara havde en robåd, som han brugte i fiskeriet. Jeg husker ham som 

fisker til op i 1950-erne. Hans båd og hans bundgarnspæle, når de lå på land, lå i 

den lille vig vest for Stenhøj Strand nedenfor Ålgårdsbjerg. Han fiskede al slags 

fisk i bundgarnene; men må også have haft åleruser, for han havde ål gående i 2 

hyttefade i bækken bag huset i Smedskær. 

Marie Pilskog fra Randgård om Jens Sara: Jens Sara havde en sort budcykel 

med en kasse på, hvor han havde fangsten liggende, og det var alt muligt: Hun 

husker selv, som pige, at have set rødspætter i kassen, hendes mor købte engang 

en stor hummer, en nabo købte engang nogle små ål, som de satte ud i dammen 

ved Elkjær Mose, en anden nabo husker særligt købet af en meget stor torsk. 

Rasmus Damgaard fra Staksrode blev ved FT-1911 og FT-1921 registreret som 

”fisker”.  

Rasmus Damgaard blev født i 1875 og døde ca. 1955. I første ægteskab med 

Christiane Nielsen, født 1867, boede han i Barrit Sønderskovs skovfogedhus og 

ernærede sig dels som skovarbejder og dels som fisker. Efter hans kones død i 

1906, blev han gift igen med Rasmine Rasmussen, født 1877 i Horsens. Ved 

FT-1911 blev han registreret som fisker og boede tilsyneladende til leje hos en 

husmand, S. Mølgaard. 1916 købte de hus på nuv. Randvej 28. Fiskeriet gav 

tilsyneladende godt, for i 1923, købte de boelstedet på Randvej 22. Rasmus 

Damgaard har sandsynligvis fortsat fiskeriet som fritidsfisker; men ved FT-

1930 blev han registreret med hovederhvervet ”boelsmand”. Efter hans 2. ko-

nes død i 1942 købte han huset på Randvej 28 tilbage og levede der - som fi-

sker? – til han i 1955 solgte og flyttede til Over Barrit. Rasmus Damgaard har 

trods sine flytninger haft nem adgang til stranden ved Oksendal, hvor han hav-

de båden og sit grej liggende.  

Marie Pilskog husker fra sin barndom på Randgård at have set fiskegarn 

hænge til tørre udenfor Rasmus Damgaards hus. Hun ved også, at han havde en 

bror, der var fisker i Bogense. 

Jørgen Christiansen fra Staksrode blev ved FT-1916 registreret som ”fisker”.  

Jørgen Christiansen blev født i 1880. Han og hans kone, Jørgine Christiansen, 

født 1883, boede i huset på nuværende Staksrodevej 21. Han var fisker fra 

Daugård, der i perioden 1912 til 1917 flyttede til Staksrode for at fiske herfra. 

Rasmus Lauesen fra Barritskov blev allerede ved FT-1880 registreret som ”fi-

sker” kun 18 år gammel. Han boede i en gård, Bruunbakhus, der lå meget tæt 

på Barritskovs Mølle. Gårdens fæstere var hans forældre, Mette og Lauge Mor-
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ten Nielsen. Hans 2 år ældre broder, Niels, blev også registreret som fisker ved 

samme lejlighed; men han forsvandt ud af fiskererhvervet - måske døde han? 

Rasmus fortsatte med fiskeriet, i hvert fald frem til 1906. 

Rasmus Lauesen blev kendt for sin største ”fangst”: Sammen med sin kollega 

på det tidspunkt, Anders Thomsen, fandt han en strandet finhval ved Bar-

ritskov. Det skete ved årsskiftet 1888-89 og fundet udviklede sig til en fanta-

stisk historie. Først blev hvalen et tilløbsstykke, mens den lå ved stranden ved 

Barritskov. Der blev ligefrem arrangeret sejlture til besigtigelse af ”Jonas”. 

Rasmus Lauesen og Anders Thomsen solgte kadaveret til en trankoger i Mid-

delfart; men denne opdagede, at der var flere penge at hente ved at vise ”Jonas” 

frem, så ”kæmpehvalen Jonas” kom på rundtur, først til Middelfart, senere til 

København og videre til Berlin og Wien. 

Historien om Jonas er fortalt flere steder: Tidens aviser, Fiskeriets historie i 

Vejle Fjord og Hvaler på Afveje, bøgerne er skrevet af Tore Teglbjærg. 
 

Fritidsfiskere: 

Viggo Hansen / ”Viggo Skovmand / ”Viggo Fisker” må nok nærmest betegnes 

som fritidsfisker, selvom han brugte al den fritid, han havde mulighed for, på 

fiskeri på fjorden. Han var aktiv fisker ca. 1940-1970. Viggo Hansen var fra 

Palsgård i As Sogn, hvor han blev født i 1913 som søn af arbejdsmand Hans 

Hansen og hustru Dorthea Eleonora Jensen, der var fra Barrit. Viggo Hansen 

blev viet i Urlev Kirke i 1935 til Johanne Kirstine Jensen, der var født i Hylke 

Sogn i 1907. De havde i hvert fald 1 datter, født i 1944.  

Viggo Hansen var arbejdsløs arbejdsmand/daglejer i begyndelsen af 1940-erne, 

men blev ansat som altmuligmand ved Stenhøj Maskinfabrik, og han var med 

hele vejen under fabrikkens voldsomme udvidelser op gennem midten af 1900-

tallet.  

Niels Jakobsen fra Barritskovby om ”Viggo Skovmand”: Han havde vistnok 

Skovmand-navnet efter svigerfaren. Han boede med sin hustru Johanne, i Barrit 

Langgade 192 et bindingsværkshus lige til venstre for vejen bagom Stenhøj Ma-

skinfabrik ned til Store Teglværksplads ved stranden. Viggo Skovmand brugte en 

robåd, og han havde båden og sit grej liggende på stranden ved Store Teglværks-

plads. Han blev dog på et tidspunkt henvist til at flytte grejet til Lille Teglværks-

plads, der lå nogle hundrede meter østligere.  

Viggo Skovmand var garnfisker; men han havde også åleruser og nogle hyt-

tefade til at opbevare ålene i. De lå i en bæk ovenfor Barrit Strand. Han havde en 

cykel, hvor der var monteret en stor ramme foran, hvor der kunne stå en fiskekas-

se. Den var praktisk, når han cyklede rundt for at sælge fiskene. 

Af andre fritidsfiskere, der havde deres både og grej liggende vestligere ved 

Oksendal og Ålgårdsbjerg kan nævnes: 

Peder Nielsen, der var landmand fra Vrigsted Østergård. Han var jo min far, så 

lidt om hans og mit eget fiskeri: 
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Vi havde allerede i de hårde krigsvintre pirket torsk fra huller i isen på Vej-

le Fjord. Men fra sidst i 1940-erne begyndte min far at sejle ud fra Stenhøj Strand 

for at fange fisk. Transporten derned foregik på cykel, og der blev roet ud til fi-

skepladsen. Der lå adskillige både nede ved Stenhøj Strand – også kajakker – så 

der var meget fritidsaktivitet. Det hele foregik med tilladelse / accept fra skovens 

ansatte. 

Båden var en 12-fods jolle og han fiskede med pirk og krog. Fiskeriet var 

fra en gang om ugen til en gang om måneden og kun om sommeren. Det var jo 

arbejdet derhjemme, der var vigtigst, og turen ned til båden, at få den i vandet, ud 

til fiskepladsen, fiskeriet og hele tilbageturen kunne godt tage 2-3 timer. Båden 

blev trukket nogle meter op på stranden i begyndelsen af november, og der lå den 

så til april. 

Far fiskede primært efter torsk; men der kunne komme en enkelt havørred 

op en gang imellem. Vi havde en fiskeplads, som vi vendte tilbage til. Den lå ca. 

300 m. vest for Stenhøj Strand. Vi havde landkending fra Trelde Næs, Træskohage 

Fyr og bådepladsen. Når vi var der kunne vi bare smide pirken ud, og så bed tor-

sken på. Der har åbenbart været et hul, som torskene kunne lide at stå i. Vi kunne 

hurtigt fange 3-4 stykker. Fiskene blev først renset derhjemme og grisene fik af-

faldet. Det var de fuldstændig vilde med. 

Da far begyndte at trække sig tilbage fra landbrugsarbejdet på grund af en 

allergi i midten af 1950-erne, fik han mere tid til fiskeriet; men vilkårene ændrede 

sig også, så det blev cirka det samme. Vi fik besked på, at båden skulle flyttes om 

til Ålgårdsbjerg af skovridderen, der var ny, idet skoven havde skiftet ejer og var 

kommet under Randbøldal Statskovsdistrikt i stedet for Boller Statskovsdistrikt. 

Det gjorde det vanskeligere med adgangen til båden – skrænten er meget stejl ved 

Ålgårdsbjerg. Båden kunne heller ikke ligge på stranden om vinteren, den skulle 

trækkes op. Vi havde et spil til at trække den op med, og skovløber Jensen var 

meget flink til at hjælpe, både når båden skulle op og når den skulle i vandet igen 

til foråret. Vi var jo flere fritidsfiskere, der brugte stedet, og vi hjalp hinanden 

med bådene. Men det gjorde det lettere at få tjæret båden. Det kunne vi jo gøre 

derhjemme. 

Det var tydeligt, at restriktionerne kom ”oppefra”, og at skovløber Jensen 

var nødt til at videregive dem. Først at bådene skulle flyttes væk fra Stenhøj 

Strand og hen til Ålgårdsbjerg, og senere - omkring 1970-erne - blev det helt for-

budt at fiske fra stranden nedenfor Staksrode. Så hvis man ville fiske, skulle det 

fremover være fra Rosenvold Strand. 

I den periode fra 1960 til ca. 1970, hvor mine forældre boede i Smedskær fi-

skede min far som beskrevet, og jeg havde ikke tid til at være med på grund af 

arbejdet. Da han stoppede var det mest på grund af helbred, og at arbejdet i gart-

neriet greb om sig. 

Jeg overtog båden, men begyndte først selv at fiske midt i 1970-erne – og 

fra stranden ved Rosenvold Campingplads. Det kostede 100 kr. om året at have  
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båden liggende der. Jeg fik fat i et spil, så det var nemt at trække båden op. 

Det var ikke ret tit i starten; men efterhånden udviklede fiskeriet sig fra omkring 3 

gange pr. sommer, hvor jeg fiskede med pirk. Senere købte jeg garn og fik på-

hængsmotor. Der var cirka 1½ kilometer fra bådpladsen til stedet, hvor jeg satte 

garnene.  

Garnene skulle jo sættes om aftenen og røgtes om morgenen – tidligt! Hvis 

vi kom for sent om morgenen kunne vi risikere at krabberne gik i fangsten. Det jeg 

fiskede efter med garnene var fladfisk – rødspætter, isinger og skrubber. Derud-

over var der sæsonfisk – stenbidere, sild, makrel, hornfisk og sidst på året havør-

reder. En god morgen kunne der være 30-35 sild i garnene. Det var rigeligt. Re-

korden var 50 sild, så der var jeg nødt til at forære en del af fangsten væk.  

Det var dejligt at fiske – på flere måder: En solopgang over Æbelø er noget 

af det flotteste man kan se, og nogle af fiskene – især hornfisk – er utroligt flotte 

når de kommer friske og levende op af vandet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg solgte båden omkring midten af 1990-erne. Fiskeriet blev faktisk øde-

lagt, da der blev oprettet havdambrug i Vejle Fjord. Gødningen og affaldet fra 

dambrugene lå som et sort lag hen over bunden, så forsvandt fødegrundlaget for 

fiskene – og fiskerne. 

Der var et par andre fritidsfiskere fra området, som vi mødte af og til: 

Rasmus Mikkelsen, havde en lille gård oppe i Staksrode, og Kjær Pedersen 

havde en lille gård ved sydsiden af Vejle-Juelsminde-landevejen omkring jern-

banen ved Daugård. Han havde bil, så han kunne bevæge sig over en større af-

 
Vejle Fjord og Æbelø byder på smukke oplevelser – også midt på dagen og i 2018. 
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stand, for at komme ud og fiske. På det tidspunkt i 1950-erne, som der her er 

tale om, cyklede vi andre ned til stranden og båden.  

Som vi andre landmænd fiskede de, når der var tid og vejr til det. Der blev 

fisket i tunge træbåde, så vejret var en vigtig medspiller. Der fiskedes mest til 

eget forbrug, og fordi man kunne li’ roen og arbejdet. 
 

Kilder:  

Nielsen, Viggo: ”Staksrode – fra 1700 og frem/byen og dens beboere fra 1700 til 1925”, 2002.  

 

Skovløber Jensen fra Stenhøj Led 
 

Skovløber Jensen (Jens S. Jensen 1900-1986) – slægtsforskning 2011: 

Skovløber Jensen var på mange måder en central person, især for menne-

sker, der af den ene eller anden årsag havde ærinde til Staksrode Skov eller sko-

vens strand mod Vejle Fjord. På et tidspunkt prøvede jeg at samle oplysningerne i 

en slægtsforskningslignende undersøgelse med facts og historier:  

Jens E. Jensen blev født i 1900 i ”Fasaneriet” på Boller Gods, og han blev 

gift med Karen Sørensen, der var datter af skovfogeden ved Boller Gods. Jens 

Jensen startede som skovarbejder ved Boller Statsskovdistrikt og boede efter viel-

sen, i vistnok 1926, i Fasaneriet, hvor de fik 5 børn – 4 døtre og 1 søn: 

 Anne Jensen, født i 1926. 

 Jens Jensen, født i 1928. 

 Elise Jensen, født i 1931. 

 Karen Ingeborg ”Kinge” Jensen, født, 1933. 

 Ellen Margrethe Jensen, født i 1936. 

I 1936 flyttede Karen og Jens med deres 5 børn ind i ”Savmøllen” ved Bol-

ler, hvor Karen var vokset op. 

I 1938 blev Jens Jensen udnævnt til skovløber i Staksrode Skov, og familien 

flyttede til det nybyggede skovløberhus ved Stenhøj Led – Staksrodevej. Her boe-

de de så indtil Staksrode Skov i 1970 blev lagt ind under Randbøl Statsskovdi-

strikt. På det tidspunkt blev skovløber Jensen forflyttet til Bjerre Skov, hvor han 

sluttede sit arbejdsliv. 

Skovløber Jensen var aktiv i både fagforening og politik. Han blev således 

valgt ind i sognerådet i Barrit-Vrigsted Kommune i 1942, og han sad i sognerådet 

frem til kommunesammenlægningen i 1970. Han var socialdemokrat. 

Skovløber Jensen var også aktiv modstandsmand – medlem af en modtager-

gruppe – under 2. Verdenskrig. 

Skovløber Jensen var på mange måder en vigtig person for de mennesker, 

der brugte Staksrode Skov og strandene ved nordsiden af Vejle Fjord. Her iblandt, 

som nævnt fritidsfiskerne, men også de mange spejdere, der brugte skoven, nød 

hans velvilje. Han var skovridderens, øjne og ører og arbejdsformand for skovar-

bejderne i Staksrode Skov. Skovridderen var skovridder Sabroe fra Boller. 
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Skovløber Jensen gjorde meget for os, der kom i skoven. F.eks. sørgede han 

for at skovstierne i nærheden af Stenhøj Strand blev revet til pinselørdag, så folk 

følte sig velkomne, når de tog til stranden og skoven i pinsedagene. Han sørgede 

også for, at der blev opsat en badebro ved Stenhøj Strand. Den blev meget brugt 

om søndagen og om aftenen i hø- og kornhøstens tid.  

Det var også skovløber Jensen, der indførte vinbjergsnegle i skoven. Det gik 

han meget op i. Først havde han dem gående i brændeskuret; men i dag er de 

overalt i skoven. 

Staksrodefolkene havde en hævdvunden ret til at hente sand på stranden ved 

Oksendal. På Vrigsted Østergård havde vi fået lov til at bruge denne ret af Thor-

kild Dams far, Arthur Dam, nede i Kirstinelyst i Staksrode – og skovløber Jensen 

så igennem fingre med, at der forsvandt sand til Vrigsted. Men det blev nu ikke til 

meget, for opkørslen var meget stejl, så der kunne ikke læsses meget på vognen. 

Skovløber Jensen hjalp om foråret også min far - og senere mig - med at få 

vores fiskerbåd i vandet nede ved Ålgårdsbjerg. Vi kørte den derned på en flad-

vogn med traktoren, og så blev den firet ned ved hjælp af en wire i et spil. Om 

efteråret skulle den så op igen og hjem til sikkerhed og tjæring i løbet af vinteren. 

Der var flere fritidsfiskere, der havde små både liggende ved stranden. Først lå 

bådene ved badestranden; men på et tidspunkt fik vi besked på at flytte dem til 

Ålgårdsbjerg og bruge stranden der. 

Da Staksrode Skov kom fra Boller Statsskovdistrikt til Randbøl Statsskovdi-

strikt ændredes flere forhold. Skovløber Jensen blev forflyttet Bjerre Skov, og vi 

fik besked på at det var slut med at hente sand og have både liggende ved stranden 

i Staksrode Skov. Jeg flyttede min båd til Rosenvold Strand. Det gjaldt også en 

anden fritidsfisker, Kjær-Pedersen, der kom fra Daugård. 

 
Karen & Jens Jensen i indkørslen til skovløberboligen, ca. 1962 
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Karen og Jens Jensen flyttede i 1970 til Bjerre Skov, hvor de også levede 

som pensionister. Karen døde i 1978 og Jens i 1986. 
 

Kilder:  

”Boller i 650 år” beskriver familien i tekst og billeder på side 324-330 (Boller Savmølle) og side 

374-380. 

Skovløber Jensens datter, Elisa Sørensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Udsigt ovenfor ”Æ Gruekedel”, 2018. Nu natursti – dengang poststi. Landpost 

Peter Frederiksen, der er en pionererne og en vigtig meddeler i det lokalhistoriske 

arbejde, havde det som sit favoritsted. Her spiste han sin madpakke, og her kom 

fuglene og spiste af hans hånd. 



130 

Om Barritskovby og Barrithule 
 

Barritskovby ligger lige op ad hovedgården Barritskov, og fra gammel tid 

var Barritskovby ”Barritskovs By” både af navn og af gavn. Her boede godsets 

landarbejdere tæt sammen i huse med flere lejligheder; men her var også hus-

mænd og bønder. For Barrithules vedkommende var sammensætningen af lands-

byens beboere, i denne periode fra ca. 1860 til ca. 1930, mere som en almindelig 

landsby med bønder og husmænd.  

I endnu ældre tid – i 1700-tallet og før – hvor bønderne og husmændene fæ-

stede deres ejendomme af Barritskov, delte de to byer skæbne. Fæsterne udførte al 

nødvendigt markarbejde på godsets egen jord som hoveriarbejde, og jo tættere en 

fæstebonde boede på godset, der ejede hans jord, jo mere af fæsteafgiften blev 

betalt i form at hoveriarbejde. I forhold til Barritskovby og Barrithule lå godset 

lige rundt om hjørnet, og bønderne i disse landsbyer havde både et dybt afhæn-

gighedsforhold og mange forpligtelser overfor herregården. Forhold der kunne 

overskygge dagligdagen. Det kunne være hårdt, at se ens eget korn rådne på mar-

ken, mens man arbejdede for herremanden.  

Men den historie var ”meget gammel” i den periode vi nu skal se på. 

 

Barritskovby og Barrithule 1930 – 1950 
 

De to landsbyer var stadig en blanding af gårde med karle og tjenestepiger, 

huse med mindre jordbrugere og håndværkere og landarbejdere; men der var sket 

noget nyt. To smedeværksteder udviklede sig til maskinfabrikker: Sigurd Stenhøjs 

Maskinfabrik i Barritskovby og Anders Pedersens Maskinfabrik i Barrithule. Det 

betød, at der var en del smede og metalarbejdere i landsbyerne, og flere kom til. 

Udstykningerne langs Bagervænget, Vangevej, Vævergade og Dynnesvej var sta-

dig fremtid; men en udvikling var sat i gang.  

I starten af perioden var Barrit Langgade stadig en gade, hvor der også var 

marker op til vejen, og de tre landsbyer, Barritskovby, Barrithule og Over Barrit, 

var ikke helt vokset sammen. 

Lokalt mødtes man i Brugsen i Barritskovby og hos købmanden i Barrithu-

le. Hos købmanden kunne man også møde områdets postbude – og spørge nyt – 

inden de tog ud på deres daglige ruter. Man mødtes også på de få større arbejds-

pladser, som de ovennævnte og Viggo Jørgensens tømrerforretning og savskæreri 

på grænsen mellem Over Barrit og Barrithule. Man havde fælles interesse i Bar-

ritskovby Skole, hvor de syv årgange af børn modtog undervisning fordelt på 3 

klasser. 

Barritskovby og Barrithule lukkede sig ikke om sig selv, hvilket ellers kun-

ne karakterisere mange landsbysamfund i perioden. Virksomhederne og Bar-

ritskov, med de forholdsvis mange ansatte, tiltrak folk udefra, så man i disse 

sammenhænge mødte andre end naboen og genboen. Man mødtes heller ikke kun 
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i lokalområdet. Kirkegang, krobesøg og større arrangementer bragte folk ud over 

landsbyens grænser til kirke, kro og forsamlingshus, helt oppe i Over Barrit! Ar-

bejder-islættet, der især i Barritskovby, var mere fremtrædende end i sognets an-

dre landsbyer, gjorde også, at der måske ikke var helt så meget anseelse forbundet 

med at komme fra disse to landsbysamfund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byvandring i Barritskovby-Barrithule 1930-50 (2007) 
 

Beskrivelsen følger byvandringen, der gik fra Stenhøj Maskinfabrik i Bar-

ritskovby til Anders Pedersens Maskinfabrik i Barrithule. Byvandringen blev af-

sluttet med kaffe, en udstilling – og samtale! - i frokoststuen på sidstnævnte ma-

skinfabrik. 

Der, hvor der er brugt parentes omkring den funktion, der har foregået fra 

ejendommen, betyder det, at det kun er i en kortere del af perioden fra 1930 til 

1950, at huset har været brugt til funktionen. 

Opgaven, med at overskue de oprindeligt to landsbyer, var noget større den-

ne gang, så det var også et noget større antal lokalkendte personer, der blev kon-

sulteret inden byvandringen. Først og fremmest trak vi på Gunni Pedersen, Niels 

Jacobsen, Johanne Bang, Edith Christoffersen og Lis og Kaj Laursen. 

Årstallene, 1930 og 1950, skal stadig opfattes meget ”elastiske”. I virke-

ligheden kan man ikke sætte sådanne tidsgrænser. Folk flyttede til og fra, de fød-

tes, og de døde. Der kom af og til nye ejere, og virksomheder blev oprettet eller 

nedlagt. Der er altså ikke tale om en fast sammentømret gruppe af mennesker, der 

”tegnede” livet i Barritskovby og Barrithule gennem hele perioden. Det er beskri-

velsens formål er at give et indtryk – ikke at være en fuldstændig beskrivelse – af 

livet i de to lokalområder i nævnte periode. 

 

 
Barrit Langgade ved Barritskovby Brugs, ca. 1930 
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Barrit Langgade 190: (Maskinfabrik/Stenhøj A/S). I 1946 flyttede Sigurd 

Stenhøj sin fabrik til produktion af hydrauliske løftere og kompressorer til denne 

adresse. Den var fra starten gennemrationaliseret, men er siden blevet udbygget og 

moderniseret i flere omgange. 
 

Barrit Langgade (190): Et Hus. Til venstre for den vestlige indkørsel til Stenhøj 

Maskinfabrik lå et hus som beboedes af tidligere skovfoged ved Barritskov, Niels 

Skjødt/Schytt, og hans datter. Datteren boede i huset til 1973, hvor Stenhøj købte 

det. Det blev nedrevet i 1986. 
 

Barrit Langgade 191-189: Her 

lå to stråtækte huse. Beboerne i 

det ene var Marie og Johannes 

Ulbrichtsen. Begge huse brændte 

i 1947-48. Brandene var forårsa-

get af gnister fra jernstøberiet, 

der havde overtaget Stenhøjs 

gamle maskinfabrik på den anden 

side af gaden. 
 

Barrit Langgade 189A: Land- 

brug. Laurids Bang købte gården i 1923 og drev den til sin død i 1991, hvor hans 

datter, Johanne Bang, arvede den. 
 

Barrit Langgade 188 ”Sønder Skovgård”: Landbrug. Ejendommen blev fra 

1932 til ca. 1950 ejet og drevet af Kristian W. Herlev, der havde overtaget den 

 
Barrit Langgade 191 og 189 før branden i 1947-48 

 
Barritskovby-Barrithule, ca. 1950 Byvandringsruten. Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/
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efter sin far Anders Herlev. Kristian Herlev solgte omkring 1965 ejendommen til 

Sigurd Stenhøj, der brugte den som kursusejendom og gæstelokale til fabrikken 

ved siden af. 
 

Barrit Langgade 187: Landarbejderbolig med 3 lejligheder. Huset blev ejet af 

Barritskov, der lejede det ud til landarbejdere, der var ansat på godset.  
 

Barrit Langgade 176: Smedeværksted/Stenhøjs Smedeforretning, maskinfa-

brik/Stenhøj Maskinfabrik, Jernstøberi/Barrit Jernstøberi. Sigurd Stenhøj 

købte i 1917 sin mesters smedeforretning, der lå her. I smedjen begyndte han at 

lave reservedele til landbruget. I 1929 byggede han den første seriefremstillede 

hydrauliske autoløfter. Under krigen byggede han gengasgeneratorer, idet kun 

læger, politi, redningstjeneste o.lign. kunne få benzin. I 1946 byggede han ny fa-

brik på Barrit Langgade 190, og maskinfabrikken her på B.L. 176 blev til jernstø-

beri. (Se afsnit om Stenhøj Maskinfabriks udvikling efter byvandringsafsnittet.) 

 

Barrit Langgade 174 Skov-

gård: Landbrug. I 1930 købte 

Olga & Anders Jacobsen gården 

af Maren & Niels Bjerremann. 

O. & A. Jacobsen drev gården 

frem til 1962. 
 

Barrit Langgade 185: Et hus. 

Her havde Stenhøj oplagsplads 

og et tørvehus under krigen.  

Huset blev om-muret og lavet til beboelse for fabrikkens ansatte efter krigen. 
 

Barrit Langgade 183: Manufakturforretning. Helga Stenhøj, søster til Sigurd 

Stenhøj, drev manufakturforretning herfra i næsten hele perioden. 
 

Barrit Langgade 181 ”Bern-

storff”: Dansk Arbejds-

mandsforbunds fagforenings-

kontor & brødudsalg. Nora & 

Niels Nielsen ejede huset til 

1941, han arbejdede ved Sten-

høj Maskinfabrik. På et tids-

punkt overtog Gerda & Georg 

Nielsen huset. Han drev fagfor-

eningskontor på adressen, og  

hun oprettede et brødudsalg med slikbutik. De solgte ejendommen i 1961.  
 

 
Barrit Langgade 174, ca. 1925. Bemærk ”hestegan-

gen” til venstre i billedet. 

 
Barrit Langgade 181, ca. 1955. 
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Barrit Langgade 179: Lis & Chr. Jensen boede i ejendommen i en del af perio-

den. 
 

Barrit Langgade 170: Huset blev bygget i 1930 af Maren & Niels Bjerremann, 

der boede i det indtil 1962. 
 

Barrit Langgade 175: Murerforretning. Murermester Magnus Lauersen drev 

murerforretning herfra i hele perioden og frem til 1965. 
 

Barrit Langgade 168: Landbrug. Jens Søndergaard købte gården i 1926 og drev 

den frem til engang i 1960-erne, hvor Lis & Kaj Laursen overtog gården. 
 

Barrit Langgade 173: Klodsmager (træskomager) & fiskemand. Jens Jørgen 

Laursen boede her. Han ernærede sig dels som træskomager og dels ved at køre 

rundt i omegnen og sælge fisk 

 

Barrit Langgade 171: Slagter-

forretning. Marius Olsen havde 

slagterforretning her til 1945, hvor 

han solgte forretningen til Albert 

Hyldborg Thomsen, der drev den 

indtil 1969. 
 

Barrit Langgade 160 ”Knuds-

damme”: Landbrug & grusgrav. 

Jens Bjerremand Hansen ejede 

gården frem til 1934, hvor sønnen, 

Ole Bjerremand Hansen, overtog 

gården og drev den til først i 1960- 

erne. Til gården hørte en grusgrav beliggende mod syd ned mod Korsbækdal. Un-

der og efter krigen blev grusgraven drevet af Poul Grysbæk og vognmand Svend 

Andersen, der var svoger til Ole B.H. 
 

Barrit Langgade 158: Landbrug. Edith og Peder Christoffersen ejede gården i 

en del af perioden. De overlod gården til datteren, Musse og dennes mand, Karl 

Ole Jensen. Ejendommen er nu udstykket til parcelhuskvarter. 
 

Vævergade 2: Huset er blevet brugt som bolig for uddeleren i Barritskovby 

Brugsforening i flere omgange. 
 

Vævergade 19: måleraflæser & sygekasseopkræver: 

Emil Neve boede her. Han var dels arbejdsmand, men også måleraflæser og syge-

kasseopkræver, og havde som sådan en funktion, der virkelig bragte ham rundt i 

sognet – ligesom postbudene. Han vikarierede for øvrigt også som postbud. 

 
Albert Hyldborg Thomsens slagterforretning med 

nabohuse, ca. 1955. 
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Barrit Langgade 169: 

Barritskovby Brugsfor-

ening & håndkøbsudsalg 

for Hornsyld Apotek. 

Aage Schmidt var uddeler 

til sidst i 1930-erne. Han 

blev afløst af Peter Møller, 

der var uddeler i ca. 10 år. 

Han var aktiv modstands-

mand under krigen 1940-

45. Den næste uddeler blev 

Svend Aa. Basse, der drev 

forretningen frem til 1983. 

 

Barrit Langgade 167 ”Portugal”: Malerforretning. Ejler Hansen drev maler-

forretning fra adressen her. Huset er i dag nedrevet og erstattet af Brugsens tank-

plads – OK-benzin. 
 

Barrit Langgade 155: Skrædder, urmager, cykelhandler, radiohandler, biav-

ler. Skræddermester P.M. Jensen havde forretning her til midt i 1930-erne. På det 

tidspunkt overtog svigersønnen, Thorvald Madsen, ejendommen. Han startede 

forretning og værksted, hvor man kunne få repareret og købe alt fra konfekture til 

knallerter og radioer (Han fortjente tilnavnet ”Fidus-Madsen”, fordi han, uanset et 

teknisk problems størrelse og natur, altid havde en løsning – en fidus!). I 1969 

overtog Finn Christoffersen forretningen og specialiserede sig i radioer, fjernsyn 

og anden elektronik. 

 

Barrit Langgade 148: Autoværksted/Barritskovby Autoværksted: Chr. Ny-

mann og Jørgen Sørensen købte i 1948 grunden og en ”tysker-barak” fra Oksbøl-

lejren, hvilket kom til at danne ramme om et mekanikerværksted. De drev værk-

stedet sammen til 1955, hvor Jørgen Sørensen købte Chr. Nymann ud og fortsatte 

alene til engang i 1960-erne. 
 

Barrit Langgade 149: Murerforretning: 

Murermester Anton Jensen drev murerforretning fra adressen indtil 1956, hvor 

forretningen blev delt mellem sønnerne Vagn og Svend. Vagn fortsatte på adres-

sen, medens Svend drev forretning fra B.L. nr. 153. 
 

Barrit Langgade 136: (Elinstallatør). Gustav Mikkelsen byggede huset i 1949. 

Han var elinstallatør og filialbestyrer for H.P. Knudsen i Hedensted. Han havde et 

par svende, der arbejdede fast på Stenhøj Maskinfabrik, indtil de – i 1978 – ansat-

te egne elektrikere. 
 

 
Barritskovby Brugs og Barrit Langgade mod vest, ca. 1970. 
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Barrit Langgade 145: (Damesalon). Fra 1941 og nogle år frem, blev der drevet 

damesalon på adressen, mens E.F. Hansen ejede huset. Det blev i 1946 solgt til 

Sigurd Stenhøj, der ejede huset frem til 1975.  
 

Barrit Langgade 141: Her boede i en del af perioden Kaj Vestermark, der var 

bestyrer af Afholdshjemmet i Over Barrit indtil 1956. 
 

Barrit Langgade 139: Barritskovby Bageri & Bagerforretning. Bagermester 

Johannes Hansen havde bagerforretning på adressen. Han kørte også landtur med 

hestevogn. Omkring 1950 blev forretningen solgt til Høst Aaris. 
 

Barrit Langgade 137: Indtil 1939 ejet af Thorvald Madsen. Han solgte til Aage 

Schmidt, uddeler i Barritskovby Brugsforening. 
 

Barrit Langgade 131-135: 

Barritskovby Skole. 

Lærerne i Barritskovby 

Skole i perioden var Terkel 

Nielsen og frk. Hebbelstrup. 

Skolen blev nedlagt i 1956 

efter opførelsen af Barrit 

Centralskole i Over Barrit. 
 

Barrit Langgade 127-129: 

Smedeforretning, (vogn-

mandsforretning).  

Smedemester Anders Pallesen drev smedeforretning her indtil 1950, hvor 

sønnerne Christian og Gustav Pallesen overtog ejendommen og drev vogn-

mandsforretning fra adressen. 
 

Barrit Langgade 123-125: Sprøjtehus. Vest for Barrit Langgade 127 lå 

”Sprøjtehuset” med byens brandsprøjte, der blev vedligeholdt af smedemester 

Pallesen. 
 

Barrit Langgade 121: Landbrug. Thorvald Juhl ejede gården i perioden. 
 

Barrit Langgade 116-118: Husene blev opført omkring 1950 som nogen af de 

første huse, som Sigurd Stenhøj lod opføre til maskinfabrikkens medarbejdere. 
 

Barrit Langgade 114. Skovfoged Christian Nielsen boede her. Han var fra 1928 

til 1974 ansat som skovfoged ved Barritskov. Han var under krigen leder af 

modstandsgruppen i Barrit-Vrigsted. 
 

 
Barritskovby Skole, ca. 1910 
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Barrit Langgade 117-119: Vognmandsforretning. Vognmand Max Pedersen 

købte ejendommen i 1921. Han begyndte at drive vognmandsforretning med heste 

i 1936. De blev motoriserede, da han i 1955 sammen med sønnen, Arne Pedersen, 

købte en brugt lastvogn af vognmand Bertelsen, Barrit. 
 

Barrit Langgade 115: Landbrug. Frederik Henriksen Bjerremann ejede gården i 

det meste af perioden. Han overdrog den til sønnen, Henrik Bjerremann. 
 

Barrit Langgade 113: Landbrug & ornestation. Marie og Albert Nielsen 

overtog gården i 1923. De overdrog gården til deres søn, Martin Nielsen, der også 

drev ornestation fra adressen. 
 

Barrit Langgade 107-109: Handelsgartneri, (elinstallatør). Gartner Niels Peder 

Anton Smedskjær / ”Anton Gartner”, gift med Sigrid / ”Sigrid Gartner” overtog 

gartneriet i 1926 efter Antons far, Niels Smedskjær og drev det frem til 1972. 

Gartneriet var et handelsgartneri og bestod af både drivhuse, frilandsgartneri og en 

frugtplantage i Staksrode. 

Elinstallatør Gustav Mikkel-

sen og hans hustru Olga boe-

de også på adressen i perio-

den 1943-49. Han drev elin-

stallationsforretning, som 

bestyrer for H.P. Knudsen i 

Hedensted, indtil deres hus 

på Barrit Langgade 136 stod 

færdigt. 
 

Lykkevej 1: Karl Sofus 

Hansen – alm. kendt som 

”Karl Knudsen” – overtog 

gården i 1928 efter sin far, 

Hans Knudsen Hansen. 
 

Barrit Langgade 105 ” Elle-

gård”: Landbrug. Julius Rasmus-

sen ejede gården fra 1919 og drev 

den indtil Anders Pedersens Ma-

skinfabrik i 1962 overtog ejedom-

men for at kunne udvide fabrikken. 

 

 

 

 
Handelsgartneriet på Barrit Langgade 107-109, ca. 1955. 

 
Barrit Langgade 105, Ellegård, 1910 
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Barrit Langgade 102: Smedeværksted / Anders Pedersens Maskin- & Speci-

alfabrik. Anders Pedersen købte grunden i 1938 og opførte bolig og smedeværk-

sted. I starten var reparation af landbrugsmaskiner og installation og reparation af 

centralvarmeanlæg de vigtigste arbejdsopgaver. Men ret hurtigt begyndte de at 

producere elhegn, roeskærere, roetørvaskere og kartoffelkoger-anlæg. (Se i øvrigt 

efterfølgende afsnit om maskinfabrikken) 
 

Byvandringen stoppede ved Anders Pedersens Maskin- og Specialfabrik; 

men det gør Barrithule jo ikke. Lidt oplysninger om den resterende del af 

denne ”Barrit-landsby”: 
 

Barrit Langgade 98 ”Fredelund”: Landbrug. Dagny og Niels Chr. Nielsen 

overtog gården i 1928 efter hans far, Jakob Nielsen. Og de drev den i hele perio-

den. 
 

Barrit Langgade 103: Landbrug. Niels Jørgensen overtog gården i 1898 og drev 

den helt frem til 1956, hvor han solgte gården til Vagn Bjerremand Mikkelsen. 
 

Barrit Langgade 96: Købmandsforretning. Niels Chr. Nielsen overtog forret-

ningen i 1924 og drev den helt frem til sidst i 1960-erne. Der var også ESSO-

benzinstation ved forretningen. 
 

Barrit Langgade 99: Her boede murerarbejdsmand Alfred Mikkelsen i perioden. 
 

Barrit langgade 97: Savskæreri, tømrerforretning, lillebilforretning. Peter 

Guldhøj drev både savværk, der blev drevet af en vindmølle, tømrerforretning og 

lillebilforretning på adressen til 1941. Tømrermester Viggo Jørgensen overtog 

ejendommen og drev den videre som tømrerforretning med meget nybygning til 

først i 1960-erne. Efter flere salg blev ejendommen overtaget af maskinfabrikken 

HACO i 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Viggo Jørgensens tømrerforretning og savskæreri, ca. 1955. 



139 

Stenhøjs Maskinfabrik 
(Fra en udstilling i forbindelse med byvandringen i Barritskovby-Barrithule, 2007) 

 

1917: Køb af smedje: Sigurd Stenhøj købte sin læremesters, J.C. Kammers-

gaards, smede- og maskinforretning i 1917.  

Stenhøj havde efter sin læretid arbejdet som svend forskellige steder i omegnen 

og taget forskellige kurser for at uddanne og dygtiggøre sig indenfor smedefa-

get. 

Reparation og produktion af dele til landbrugets maskiner var fortsat det vig-

tigste; men ret hurtigt kom autoreparation og salg af Ford-biler med i grundla-

get for forretningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929: Autoliften. Med fremkomsten af de lavere Chevrolet-biler fik Stenhøj idé-

en til at lave en hydraulisk autoløfter og satte den i produktion. Allerede i 1931 

var der 10 mænd beskæftiget med produktion af autoløftere, og i 1932 modtog 

de den første eksportordre – til Durban i Sydafrika. 

Fremgangen fortsatte og produktionen blev udvidet med kompressoranlæg. 

1936: Smed  fabrikant. Stenhøj havde fastholdt smedeværkstedet samtidig 

med at autoreparation og produktion af hydrauliske løftere og kompressoran-

læg fyldte stadig mere; men i 1936 lukkedes smedeværkstedet definitivt, og 

virksomheden koncentrerede sig om produktion. 

1939 Gengas-generatoren. Allerede før 2. verdenskrig havde Stenhøj startet en 

produktion af gengas-generatorer til både personbiler og lastbiler. Produktio-

nen af disse - og produktion af most-pressere - klarede Stenhøj igennem krigen. 

 
Stenhøjs Smedje på nuv. Barrit Langgade 176, 1917. Efter flytningen til den ny fabrik 

på Barrit Langgade 190 blev her jernstøberi. 
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1947: Ny fabrik. Der var bygget til adskillige gange ved den oprindelige smedje, 

efterhånden som produktionen ændrede sig og blev udvidet. Efter krigen, da 

hjulene begyndte at køre igen, var der simpelthen for lidt plads. 

Der blev købt jord fra Barritskov, og i 1946 påbegyndtes byggeriet af en ny og 

gennemrationaliseret fabrik på Barrit Langgade 190. 

Der var ca. 50 ansatte smede og maskinarbejdere fra starten i den nye fabrik. 

Ca. 1955: Eksport og udvidelse. Midt i 1950-erne blev der satset på eksport, og 

det startede Stenhøjs helt store vækstperiode. På 5 år steg eksporten fra 1,5 

mio. kr. til 5,3 mio. kr. Salget på hjemmemarkedet steg samtidigt fra 2,2 mio. 

kr. til 3,8 mio. kr. 

1957: Ny svejsehal blev bygget i forlængelse af den oprindelige fabriksbygning. 

1958-1959: Nye sidehaller blev opført i hele fabrikkens længde på begge sider af 

”den gamle fabrik”. 

1962: Ny administrationsbygning og ny hal blev opført. Hallen blev allerede 

forlænget i 1963. 

1964: Hal 8 en ny kompressor-hal blev opført.  

Det oprindelige areal, der blev købt fra Barritskov i 1946, var ved at være be-

bygget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhøj og arbejdskraften 

1947-1965: Stenhøjs behov for arbejdskraft var et konstant problem, for det nød-

vendige antal arbejdere fandtes ikke i Barrit-området, og der var ikke boliger 

nok i området. Stenhøj var opmærksom på dette problem fra starten og opførte 

boliger - ”finne-husene” – ved fabrikken. 

 
Stenhøj Maskinfabrik, ca. 1980. 
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1949: Tømrermester Viggo Jørgensen havde et tæt samarbejde med Stenhøj. Han 

tegnede en slags ”typevilla”, som blev opført flere steder i Barrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1950-erne: Stenhøj opkøbte boliger og byggede selv boliger til udleje, så der i 

1959 var 25 lejeboliger i fabrikkens eje. 

1960-1965: ”Garagekompagniet” – ræk-

kehuse med garage - blev opført langs 

Barrit Langgade og ”Jomfruburet” – 

rækkehuse uden garage - til fabrik-

kens kvindelige ansatte blev opført 

ved Vævergade. 

For arbejdere fra Juelsminde og Hor-

sens kørte der en ”Stenhøjbus”, der 

samlede folk op og transporterede dem  

direkte til fabrikken. Den kørte helt til 1987. 
 

Stenhøjs videre udvikling 

1964-2007: Stenhøjs nyere historie har været præget af store omskiftelser. Virk-

somheden udviklede sig efterhånden til en koncern med produktion og datter-

selskaber i flere lande. Fremgangen fortsatte til slutningen af 1970-erne, hvor 

det blev tydeligt, at man havde forsømt produktudviklingen i forhold til ændre-

de markedsvilkår. 

 
Jomfruburet, Vævergade, 1983. 

 
Personalet på Stenhøj Maskinfabrik på trapperne foran administrationsbygningen til den 

nye fabrik, ca. 1960. 
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Mange tiltag blev forsøgt uden det store held. Men op gennem 1980-erne blev 

udviklingen meget stormfyldt. 

1986 blev fabrikken og tilknyttede datterselskaber solgt. Den nye ledelse forsøgte 

i den næste periode, at rette op på den utilfredsstillende indtjening; men magte-

de ikke opgaven 

1992: blev virksomheden solgt igen. Udviklingen har siden været karakteriseret 

ved 2 forhold: divisionering og internationalisering. Kuren har virket, og virk-

somheden er stadig en betydelig faktor som arbejdsplads i Barrit, som produkti-

onsvirksomhed i Danmark og som leverandør af autolifte, kompressorer og speci-

alløsninger indenfor hydraulik til hele verden. 

 

Men Stenhøj Maskinfabrik var ikke den eneste metalvirksomhed i Barrit! 

 

Anders Pedersens Maskinfabrik 
(Fra en udstilling i forbindelse med byvandringen i Barritskovby-Barrithule, 2007) 

 

Anders Pedersen kom fra Rårup og kom i lære hos smeden i Hornum. Hans 

øvrige baggrund for at starte egen virksomhed var, at han havde arbejdet som 

svend på flere maskinfabrikker. Han arbejdede for Sigurd Stenhøj i 2 omgange, 

afbrudt af en periode i Vestjylland, hvor han arbejdede på den virksomhed, der 

udviklede sig til Vestas. 

1938: Start. Anders Pedersen byggede smedeværksted/maskinfabrik med tilhø-

rende bolig på den grund, der i dag er Barrit Langgade 102. 

Der blev fra starten arbejdet med reparation af landbrugsmaskiner og med 

VVS-opgaver - især centralvarmeanlæg. Og man producerede elektriske hegn 

til landbruget. 

Produktionen udvidedes efterhånden til at omfatte roetørvaskere og kartoffel-

vaskeanlæg. 

1947: 1. udvidelse. Smedeværkstedet fyldte mindre og mindre i virksomhe-

dens økonomi, der i stigende grad kom fra produktion. Der blev tilføjet en no-

get længere bygning til at rumme denne produktion syd for den oprindelige  

bygning. Den produktion, som 

man udvidede med var fremstilling 

af roeskærere, hele kartoffelkoge-

anlæg og vandværksanlæg. 

Samling og salg amerikanske trak-

torer blev taget op – den første 

blev solgt til Rosenvold – og der 

blev solgt benzin til det stadigt sti-

gende antal biler. 

Produktionen af især kartoffelko- 
 

Anders Pedersens Maskinfabrik, ca. 1955. 
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geanlæggene medførte udvikling af og produktion af transport-snegle, der ef-

terhånden kom til at fylde mere og mere i fabrikkens produktion. 

1962: Køb af plads. Mary & Julius Rasmussens ejendom på den anden side af 

Barrit Langgade (nr. 105) blev købt. Bygningerne blev i første omgang brugt til 

lager. 

1974: 2. udvidelse. Hal 2 blev opført - syd for og som tilbygning til det oprindeli-

ge værksted - på Barrit Langgade 102. 

Produktionen af jordbor og transportsnegle til alle mulige formål udgjorde ef-

terhånden fabrikkens hele produktion. Således blev det sidste kartoffelkogean-

læg solgt i 1965. 

Fabrikken var blevet ”specialfabrik” – og specialet var transportsnegle. 

1977: 3. udvidelse. Hestestalden på den opkøbte ejendom på Barrit Langgade 105 

blev revet ned, og på den ledige plads opførte man en lagerhal – Hal 2. 

1988-89: 4. udvidelse. I 

første omgang blev la-

gerhallen – Hal 2 – for-

længet; men allerede 

året efter var behovet for 

plads så stort, at man op-

førte en ny hal – Hal 3 – 

på Barrit Langgade 105. 

1992: Ledelsesskifte 

Anders Pedersen døde 

og sønnen, Arild Peder-

sen, overtog ledelsen af 

virksomheden. 

1999: 5. udvidelse. Det oprindelige stuehus fra Mary & Julius Rasmussens ejen-

dom blev revet ned som den sidste bygning fra den oprindelige landbrugsejen-

dom på Barrit Langgade 105. 

Der blev i stedet opført en bygning med kontor- og servicefaciliteter for virk-

somhedens ansatte. 

2007: 6. udvidelse. Ny lagerhal er under opførelse. 

 

Udvikling: 

I 1938 var Anders Pedersens Maskinfabrik en virksomhed, der i reparerede 

og producerede til det forholdsvis lokale og nationale marked og med landbruget 

som målgruppe. 

I 2007 er Anders Pedersens Maskin- og Specialfabrik blevet hjemsted for en 

produktion af transportsnegle og jordbor.  

En stor del af produktionen ender i udlandet, især nabolandene mod syd og nord. 

1/3 af produktionen eksporteres direkte fra virksomheden, og op mod en anden 

tredjedel eksporteres sammen med andre virksomheders produkter. 

 
Anders Pedersens Maskin- og Specialfabrik, ca. 1980. 
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En tredje stor metalvirksomhed HACO, sluttede sig 1984 til Stenhøj og Anders 

Pedersens Maskin- og Specialfabrik. Barrit er i dag (2018) den landsby i Heden-

sted Kommune med flest arbejdspladser pr. indbygger – men uden en dagligvare-

forretning, idet den sidste, Barritskovby Brugsforening, lukkede i 2013. 

 

Barrit-Vrigsted Lokalarkivs historie (1976-2016) 
 

1. Periode: Indsamling 

197x: Ingeniør Ole Arkil var den første, der engang i 1970-erne påbegyndte ar-

bejdet med indsamling af arkivalier. Han var ansat ved Stenhøj Maskinfa-

brik, men skabte senere sin egen virksomhed. I Vrigsted var landposten, Pe-

ter Frederiksen, og lærer ved Barrit Skole, Hans Peter Green, der boede i 

Vrigsteds gamle forsamlingshus, også gået i gang med at samle gamle bille-

der og dokumenter. Men begge initiativer var, så vidt det er bekendt i lokal-

arkivet, på privat basis. Der var altså indsamlingsaktivitet i tidligere Barrit-

Vrigsted Kommune, bestående af Barrit og Vrigsted sogne, før lokalarkivet 

viste sig på banen. 

1976: Lokalarkivets fødselsdag d. 27/11 1976 er bevist med et stykke papir, som 

dels er en ansøgning til og dels en bevilling fra Juelsminde Kommunes Kul-

turudvalg vedrørende midler til egnsarkiverne – herunder Barrit-Vrigsted 

Lokalarkiv (BVLA). Der blev bevilget 1000 kr. pr. arkiv og 2000 kr. til 

uforudsete udgifter. 

Det, der var anledningen til bevillingen og lokalarkivets ”dåbsattest”, 

var et landsdækkende initiativ til indsamling af lokalhistoriske billeder, kal-

det ”Billedstormen”. Man forestillede sig, at initiativet skulle skabe en 

storm, der ville ”blæse” kulturarvmæssigt værdifulde fotografier ind i arki-

verne – eller i hænderne på folk, der ville skabe arkiver. Initiativet blev sø-

sat af landsarkiver, biblioteker og museer, og det blev støttet af politikere og 

kulturpersonligheder over hele landet. 

For BVLA’s vedkommende medførte initiativet og den afledte inte-

resse dels en bunke billeder, og dels at man fik et lokale til opbevaring af 

arkivalierne og billederne under Sognegården i tilknytning til Barrit Skoles 

cykelkælder. 

Indsamlingen fra Billedstormen, Hans Peter Green og Peter Frederiksens 

indsamlede lokalhistoriske materialer og Ole Arkils indsamling kom til at 

danne grundstammen i BVLA’s arkivalier. Der var blevet dannet en gruppe, 

der under betegnelsen ”Barrit-Vrigsted Lokalarkiv” varetog indsamling af 

den lokale ”kulturarv” (det ord var slet ikke opfundet dengang), og Hans Pe-

ter Green blev leder af arkivet.  
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2. Periode: Bevaring 

1979: Lokalarkivet var i gang. Man havde også fået fat i nogle båndoptagere og 

gik i byen for at lave erindringsinterviews med udvalgte borgere fra lokal-

områderne, og en donation gjorde det muligt at købe kopier af egnens ud-

skiftningskort – de gamle kort fra slutningen af 1700-tallet, der tydeligst 

markerer landboreformernes gennemslag i lokalsamfundet. 

Hans Peter Green, indkaldte i oktober 1979 til møde i Barrithus om dannel-

sen af en lokalhistorisk forening; men det lykkedes ikke at få den i gang. 

Aktivgruppen fortsatte dog ufortrødent sit arbejde med indsamling af arki-

valier og billeder. 

På et tidspunkt flyttede arkivet fra Sognegårdens kælder til et aflukke i 

forbindelse med børnepasningsordningen på Barrit Skole, hvor der var plads 

til et par arkivskabe, som udgjorde arkivets møblement. Rummet var tørt, 

men forholdene langt fra acceptable. 

Det er farligt at nævne navne, når der ikke er en protokol, der fortæller 

noget om medlemmer og aktiviteter; men af aktive i denne 2. pionérperiode 

kan i hvert fald nævnes Hans Peter Green og Erik Nielsen fra Vrigsted, Jytte 

Christensen fra Barritskovby, Anna Larsen og Ove Misser, de to sidstnævn-

te fra Over Barrit. Det hører nok med til historien, at førnævnte Ole Arkil 

var formand for Barrit-Vrigsted Borgerforening i en årrække op gennem 

1980-erne. Der var stærke bånd mellem borgerforening og arkiv! 

1985: Hans Peter Green flyttede fra Barrit og blev, som arkivleder, efterfulgt af 

pensioneret bagermester Ove Misser. Da denne også flyttede til Juelsminde, 

overtog Tove Jensen i 1988 lederrollen; men aktivitetsniveauet i arkivet var 

i den periode meget lavt. Man modtog og gemte det modtagne. 
 

3. periode: Registrering 

1990: Nu skete der noget! Et møde i borgerforeningen på Barrithus havde lokalar-

kivet på dagsordenen, og man havde inviteret arkivleder Anders Ravn Ole-

sen fra Juelsminde-Klakring Lokalarkiv med til mødet, for at høre om nød-

vendige forudsætninger for et lokalarkiv. Efter endnu et møde på Barrit 

Skole, hvor man fik overdraget et lokale på skolens 1.-sal - tæt på indgangen 

– kom man et stort skridt nærmere et lokalarkiv, og efter et oplæringskursus 

hos Asbjørn Hellum, arkivleder på Vejle Byarkiv (nuværende (2016) rigsar-

kivar), overtog Tove Jensen nøglerne til det nye Barrit-Vrigsted Lokalarkiv.  

BVLA blev organiseret som en aktivitet i Barrit-Vrigsted Borgerfor-

enings regi. Arkivet fik af og til økonomisk tilskud fra borgerforeningen. 

Arkivlederen var sekretær i borgerforeningen, og hendes forbrug af udstyr 

og materialer til arbejdet i borgerforening og arkiv var tilsyneladende et 

”åbent spørgsmål” på møderne. Arkivets drift førte sommetider til formule-

rede bevillinger, og sommetider var det blot forbrug i borgerforeningsregi. 
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Det væsentlige var det tætte forhold, og at borgerforeningen i høj grad tog 

initiativer og banede vejen for arkivets udvikling. 

Fra starten af 1991 begyndte 

man arbejdet med at registrere 

arkivalier og billeder efter 

Sammenslutningen af Lokalar-

kivers (SLA’s) principper. Sam-

tidigt fortsatte indsamlingsar-

bejdet, og nu havde man et lo-

kale, hvor man kunne holde 

”Åbent Hus i arkivet” - den sid-

ste torsdag i måneden. Arkivet 

fandt også overskud til at arran-

gere udstillinger i forbindelse  

med særlige arrangementer i lokalsamfundet eller i forbindelse med andre 

foreningers aktiviteter. 

I Juelsminde Kommune var der 8 andre arkiver. Der udviklede sig et 

samarbejde mellem arkiverne, hvor man mødtes en gang eller to om året og 

udvekslede arkivalier og erfaringer. Der opstod også kommunal bevågenhed 

overfor arkiverne, så man kunne søge om midler til nødvendige driftsudgif-

ter. 

I denne 3. pe-

riode af arkivets liv, 

der strakte sig frem 

til omkring 2000, 

var arkivet ledet – 

og registreringsar-

bejdet stort set ud-

ført - af Tove Jen-

sen. Hun udførte 

meget af arbejdet 

fra hjemmet og var 

bevilget en compu-

ter fra sit fritidsar-

bejde i borgerfor-

eningen. Med fare 

for igen at forbigå  

personer så blev Tove Jensen assisteret af: Jytte Christensen fra Barritskov-

by, Anna Larsen fra Over Barrit, Gitte Larsen fra Over Barrit, Marie Rørbye 

fra Over Barrit og Erik Nielsen fra Vrigsted. 

1999: I slutningen af 1990-erne modtog BVLA en donation fra Poul Einshøj, der 

var direktør i Oasis i England. Donationen var øremærket til EDB-udstyr, 

 
Billede af Barrit Skole med ”lokalarkivets 

vindue”, 2018. Over det blå skilt. 

 
Borgerforeningen på besøg i lokalarkivet i forbindelse med 

foreningens 25-års jubilæum. Tove Jensen bagerst til højre, 

1998. 
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der efterhånden var blevet anerkendt som et absolut nødvendigt værktøj, 

hvis man ville registrere informationer. Et ekstra tilskud fra Juelsminde 

Kommune bevirkede, at arkivet blev udstyret med PC, printer og scanner – 

en fuldstændig arbejdsstation. Omtrent samtidigt meldte Karsten Bjerreskov 

sig som aktiv, og han fik som opgave at indføre EDB-registrering i arkivet. 

Udviklingen på dette område er en historie for sig selv. Det blev indlednin-

gen til en arbejdskrævende periode med omregistrering i stadig nye syste-

mer, et arbejde der i dag - 15 år senere – langt fra er afsluttet.  

2002: Ved starten af 2002 valgte Tove Jensen at stoppe som arkivleder, og Kar-

sten Bjerreskov blev udpeget som ny leder. Året før var der kommet en 

gruppe af yngre aktive fra borgerforeningen. Den gruppe af aktive, der hav-

de været med fra lokalarkivets start, valgte at følge Tove Jensen, så det blev 

næsten en total udskiftning af lokalarkivets stab. Det kan virke voldsomt; 

men udskiftningen foregik i fuld overensstemmelse og enighed – og med ef-

terfølgende hjælp og samarbejde, når der var behov for det. Et lokalarkiv 

kan aldrig få for mange tilknyttede af både ældre mennesker med en god, 

lang hukommelse og af yngre mennesker, der er interesserede i den lokale 

historie og i at lægge et arbejde i arkivet. 

Leder var altså Karsten Bjerreskov. Den eneste medarbejder, der fortsatte, 

var Erik Nielsen fra Vrigsted. De nye var Niels Tønning, Toni Kristensen og 

Jonna Appel – alle fra Over Barrit. 
 

4. Periode: Formidling 

2003: Med den nye konstellation af medarbejdere blev lokalarkivet mere udadret-

tet og mere formidlende. Man begyndte at gennemføre byvandringer i lokal-

samfundene. Den første var i Over Barrit, 2 år efter i Vrigsted, 2005 i Barrit 

Station, 2007 i Barritskovby og Barrithule, 2008 i Staksrode og endelig i 

Breth i 2010. Hver gang forsøgte man at lægge fokus på 1930-50, og man 

fandt frem til ældre personer med en god, lang hukommelse, der forestod 

byvandringen og fortalte om lokalsamfundets egenart, dets mennesker og 

ejendomme. Efter turen rundt i landsbyen var der kaffe et sted, hvor der var 

plads til de 30-50 mennesker, der sædvanligvis mødte op. Lokalarkivet hav-

de lavet en udstilling med plancher og billeder, der illustrerede perioden, og 

så var der ellers samtale – og guldkorn til lokalarkivet. 

Byvandringerne kom også på anden vis til at betegne en ændring i lokalar-

kivets måde at arbejde på, idet man forud for byvandringen indsamlede in-

formationer og billeder med tilknytning til områdets personer og ejendom-

me. Materialet blev samlet i en ”grundtekst”, og en essens blev offentlig-

gjort i et byvandringshæfte, der blev uddelt under byvandringen. Indførelsen 

af denne kombination af indsamling og formidling i forbindelse med arran-

gementer var en nyskabelse i arkivsammenhænge. 
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I samme periode gennemførte lokalarkivet også kirkegårdsvandringer, hvor 

graverne på Barrit og Vrigsted kirkegårde viste rundt og fortalte om perso-

ner, personligheder og familier, der lå begravet på kirkegården. Det var 

spændende! 

Der blev også sat gang i erindringsskrivning, hvor arkivet var fødselshjæl-

per. Tidligere butiksejer Anna Larsen og landpost Peter Frederiksen fortalte 

om lokale forhold og om deres mange oplevelser fra et langt liv i henholds-

vis Barrit og Vrigsted.  

Midt i det hele, i 2004, fik arkivet besked på at flytte fra lokalet på 

Barrit Skole til ”et sted udenfor Barrit Skole” – sminkerummet under scenen 

i Sognegården og balkonen til Sognegårdens Store Sal blev beset. Det endte 

med en beskåret udgave af sognerådets mødelokale – Sognegårdens Lille 

Sal. Der var taget et handicaptoilet fra i den ene ende og et arbejdsrum til  

køkkenet i den anden; 

men tilbage stod 20 regu-

lære kvadratmeter til lo-

kalarkivet – det var frem-

gang! Lokalet var både 

mødelokale, arbejdsrum, 

maskinrum, studierum og 

magasin. 

Det lykkedes at 

fortsætte de udadvendte 

aktiviteter under flytnin-

gen; men det skortede på  

 
Byvandring i Barrit St., 2005. Her ved mejeriet. 

 
Indgang til Barrit Sognegård – og lokalarkivet, 2007. 
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registreringen. Der gik også nogle år, før tingene havde fundet deres plads, 

så besøgende umiddelbart oplevede, at her var styr på tingene. 

2006/07 kom der lige en kommunalreform ind over. Lokalarkivernes forhold i 

den nye Hedensted Kommune blev ændret til det bedre. Der blev organiseret 

et lokalhistorisk samvirke, hvor kommunen udover husleje bevilgede 

100.000 kr. til lokalarkivernes drift: 4000 kr. til hvert lokalarkiv og ca. 

30.000 kr. til fælles licenser, kurser og aktiviteter. Det var fyrstelige forhold; 

men for de implicerede i forberedelsen blev der trukket store ressourcer fra 

det frivillige arbejde med den lokale kulturarv.  

Omkring kommunalreformen blev kravet om internetadgang endnu 

mere nødvendigt for lokalarkiverne. Barrit Sognegård ligger – og lå - sig-

nalmæssigt i et hul. Der er kun 1 km til en stærk sender; men Barrit Skole 

”skygger”. Det medførte endeløse planer, forsøg og møder, hvor fokus lå 

andre steder end på arkivdrift. Der manglede konstant en teknisk servicele-

der. 

Behovet for internetadgang blev uomgængeligt med udviklingen af SLA’s 

nye version af registreringssystemet ARKIBAS, hvor databasen lå på Inter-

nettet. Hidtil havde brugerlicensen været på over 20.000 kr. pr. arkiv – et 

beløb der lå langt udenfor rækkevidde af et almindeligt lokalarkiv. Men da 

det blev muligt at tegne en kommunelicens, kunne alle kommunens arkiver 

komme i gang med ARKIBAS for ca. halvdelen af den pris, som et enkelt 

arkiv tidligere betalte. Da kommunelicensen blev betalt af Samvirket, skulle 

vi ”bare” sørge for internet-adgangen. 

Heldigvis fik lokalarkivet en ny donation. Denne gang fra Barrit Ga-

delysforening. Vi fik råd til at installere fastnet, ét års abonnement og midler 

til at købe adgang til nogle værdifulde arkivalier, som vi ofte havde brug 

for. Det var nogle meget aktive år med samarbejde med andre arkiver og 

formidling i centrum – og vi fik lavet vores egen hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved slutningen af denne periode udgjordes arkivets aktive af 4 perso-

ner. 3 aktive var stoppet på grund af øgede krav fra deres arbejdspladser, og 

2 nye var kommet til. Leder var stadig Karsten Bjerreskov, der i mellemti-

 
BVLA - udstilling, magasin, indkomsthylde 

 
BVLA – mødebord & arbejdspladser, 2006. 
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den var flyttet til Horsens. Erik Nielsen var også aktiv, og var i mellemtiden 

flyttet til Juelsminde. Det lokale islæt udgjordes i slutningen af 2000-erne af 

Marie Pilskog fra Staksrode og Per Mogensen fra Barritskovby. 
 

5. periode: Foreningsdannelse og kommunikation 

2010: Det formindskede antal aktive til at klare det forøgede aktivitetsniveau, og 

den aftagende lokale repræsentation blandt arkivets aktive var 2 store pro-

blemer, som blev diskuteret ved flere møder. Samtidig var der et tredje stort 

problem: Den faste internetforbindelse kostede over 4000 kr. pr. år! Vi fik 

4000 kr. om året fra Hedensted Kommune, så selvom et lokalarkiv er billigt 

i drift, var det tydeligt, at tingene ikke hang sammen. Borgerforeningen var 

ved at nedlægge sig selv, idet formålet og arbejdsområdet forsvandt over i 

det kommunalt støttede lokalråd, der til gengæld ikke havde kompetence til 

at yde tilskud til noget som helst. 

I lokalarkivet besluttede vi at starte en lokalhistorisk forening, så kon-

tingentbidraget – og den forhåbentlige folkelige opbakning - kunne sikre lo-

kalarkivets overlevelse. Det var både et spørgsmål om at have økonomisk 

styrke, personmæssig styrke til at løse opgaverne i forhold til arkivets for-

mål og at styrke kontakten til ”vennerne”. Fra kommunens side kom der og-

så konstante budskaber om besparelser, der heldigvis altid gik udenom lo-

kalarkiverne, men hvor længe? Så en selvstændig økonomi og et bagland så 

ud til at være løsningen på alle problemer. Den 7. april 2010 blev der af-

holdt stiftende generalforsamling for Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske For-

ening (BVLF). Inden årets udgang var der 40 medlemmer i foreningen – og 

4000 kr. mere i kassen. 

Foreningsdannelsen gav en omgående tilgang af 3 aktive. Niels Peder Kjer-

kegaard fra Barritskovby, Jens Pedersen fra Barrithule og Hans Ole Pallesen 

fra Vrigsted. Bestyrelsen for den lokalhistoriske forening blev på 3 med-

lemmer: Formand: Karsten Bjerreskov, der også var arkivleder, kasserer: 

Niels Peder Kjerkegaard og sekretær: Per Mogensen. Mødeaktiviteten om-

kring arkivet blev holdt som ”fællesmøder” en gang om måneden, derud-

over aftalte man samarbejde om aktiviteter indbyrdes. 

Med den lokalhistoriske forening opstod der både et bagland og et for-

land. Det var en kilde til meget hjælp at kunne arrangere en billedaften, hvor 

medlemmer og andre berigede arkivet med viden om personer, steder og 

begivenheder. Det var også en hjælp, at man i arkivet havde en adresseliste 

over interesserede, så man kunne etablere kontakt og spørge, hvis en hen-

vendelse krævede mere end arkivalske informationer. 

Men på den anden side var baglandet også et forland, der skulle plejes og 

udbygges med aktiviteter og møder.  
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Bilorienteringsløb: 

Lokalarkivet begyndte at arrangere bilorienteringsløb i forbindelse med by-

festen. Der blev udvalgt et tema: 

2010: Kornmøller i Barrit og Vrigsted sogne – vind- og vandmøller – 8 stk. 

2011: Samlingssteder – 5 forsamlingshuse, 2 kroer, 1 afholdshjem, 1 landbohjem, 

1 kultur- og idrætscenter, 1 sognegård og 2 bodega-agtige etablissementer. 

2012: Smedjer – 13 stk. 

2013: Dagligvareforretninger – 5 brugser og 10 købmandsforretninger og 1 kiosk 

2014: Skoler – 5 folkeskoler samlet i 1 centralskole, 1 højskole, landbrugsskole, 

ungdomsskole og sidst efterskole, 1 friskole og 1 privatskole 

2015: Bemærkelsesværdige kvinder – 10 udvalgte kvinders fødesteder og histori-

erne om deres kampe. 

2016: Post- og telefonvæsen – 2 postekspeditioner på i alt 8 placeringer og 2 tele-

foncentraler på 3 placeringer. 

Stedernes historie og tilknyttede personer blev undersøgt, poster blev 

indtegnet på et kort, og så kunne interesserede få sig en pragtfuld tur rundt i 

de to sogne med en masse oplysning om stedernes historie. Der var levende 

poster med opgaver til deltagerne – opgaver der havde relation til temaet. 

F.eks. til Smedeturen: Hvad vejer en konkret ambolt? Vindere blev kåret. 

Årsskrift: 

Til bilorienteringsløbene blev der lavet et oplysningsark til den enkelte post 

- et gammelt billede med en tekst om stedet og dets ejere. Men der var ind-

samlet meget mere materiale, end der kunne formidles på et enkelt ark. I 

2012 besluttede vi at udgive grundmaterialet i et årsskrift, der blev uddelt til 

foreningens efterhånden 70 medlemmer til jul – sammen med opfordringen 

til at være med i foreningen et år mere! 

Sammenhængen mellem research til bilorienteringsløbet og udgivelse 

af årsskrift er et andet eksempel på, at det er utrolig frugtbart at kombinere 

indsamling og formidling. Vi opdager, hvad arkivet mangler informationer 

om, og vi opsøger de mennesker, der er så tæt på at være primære kilder 

som muligt. Vi får eller låner deres billeder, og vi registrerer deres viden om 

temaet. 
 

6. Nyeste tid: 

2013: Selv med foreningsmedlemmernes tilskud af penge og med lokalsamfun-

dets positive holdning til lokalarkivet kan der være væsentlige problemer, 

der berører arkivets overlevelse. Pladsforholdene har altid været et godt 

stykke fra det ønskelige. I 2013 fik vi mulighed for at bruge garderoben til 

sognegårdsbestyrerens lejlighed på 2.-sal til magasin. Arkivalier fylder! Og 

20 m2 der både skal bruges som magasin, arbejdsplads, til mødeaktivitet og 

udstilling er ikke meget. Det har medført en lettelse, selvom vi skal 2 etager 



152 

op ad en stejl trappe hver gang et registreret arkivalie skal findes frem til 

nærmere studie. 

Det illustrerer en anden udvikling: At besøgende i stigende grad foregår vir-

tuelt! Tidligere registrerede vi arkivets besøgende i en gæstebog. Nu regi-

strerer vi også telefonsamtaler og mail-korrespondance som ”gæster”. Og 

der er det jo kun den aktive i arkivet, der har brug for at gå op ad trapperne 

til magasinet, og ikke den oftest ældre gæst. Så det går – for de yngre arkiv-

aktive! 

Udviklingen kræver også et effektivt arbejdende IT-udstyr og adgang 

til Internettet. I 2015 var en af arkivets pc’er blevet skrotningsmoden. På 

trods af kommunalt tilskud på 4000 kr. og medlemsbetaling på 6-7000 kr. 

kan nyanskaffelse af IT-udstyr være noget, som man kun kan drømme om. 

En ansøgning til Y-Mens Club i Juelsminde gav lige præcis penge til en ny 

pc. Den var ca. 10 gange hurtigere og større end den første pc – og den ko-

stede det halve! Det er også en udvikling. 

Sidste forsøg på åbning af arkivet mod bagland, forland og andre 

mennesker i arkivets interessesfære er starten af en Facebook-profil, som 

styres af en ny tilflytter til Barrit, Janni Würtz Maise, der også er leder af 

Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv. Facebooksiden er uvurderlig i 

forhold til at få oplysninger om billeder af personer og steder og deres tid. 

Mediet er lynhurtigt, og en stribe billeder, som vi fandt interessante, men 

ikke vidste noget om, er nu fuldt belyste. Likes, kommunikationer og kom-

mentarer kan løbe op i flere hundrede, der opdager, at der findes et lokalar-

kiv, der er interesseret i at indsamle, gemme og formidle den lokale kultur-

arv. 
 

Arkivets tilstand 

2016: Arkivet har licens til den nyeste version af ARKIBAS, hvor en formid-

lingsportal - arkiv.dk – gør registeroptegnelserne for arkivalierne synlige på 

Internettet. For billedernes vedkommende bliver selve billederne også synli-

ge sammen med registreringen, og alle væsentlige oplysninger er søgbare.  

Vi er i gang med at omregistrere alle ”gamle” arkivalier og billeder. Vi har 

lavet en ”handleplan” for de næste 10 år. Omregistrering er en meget stor 

opgave, og vi er et meget lille arkiv. Heldigvis er vi på det sidste blevet for-

stærket med en person, Carsten Schiller fra Vrigsted, der gerne vil koncen-

trere sig om dette arbejde. Der er plads til flere! 

Der står vi så i jubilæumsåret 2016. Arkivet har gennemløbet en udvikling, 

der ret præcist passer til alle arkivers 4 formål: At indsamle, at bevare, at re-

gistrere og at formidle. 

Det, der startede som en klub for en lille gruppe interesserede ildsjæle, har 

med tiden udviklet sig til en forening af mennesker med en fælles interesse 
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og med samvær og kommunikation om denne interesse – en levende del af 

lokalsamfundet. 

De aktive i lokalarkivet i jubilæumsåret er – efter anciennitet:  

Erik Nielsen fra Juelsminde, Karsten Bjerreskov fra Horsens, Marie Pilskog 

fra Staksrode, Per Mogensen fra Barritskovby, Niels Peder Kjerkegaard fra 

Barritskovby, Hans Ole Pallesen fra Vrigsted, Janni Würtz Maise fra Bar-

rithule og Carsten Schiller fra Vrigsted. 

 

 

 

 

 

Efterskrift: 

Når man arbejder med og interesserer sig for slægtsforskning og lokalhisto-

rie, opdager man i hvor høj grad, vi står på hinandens skuldre. Vi bygger videre på 

det samfund, som vore forfædre også har bygget på, og som fjernere forfædre har 

lagt grundstenene til. Men i selve forskningsprocessen opdager vi også, at der er 

nogle ”opofrende sjæle” – vore dage nørder – der har lavet et enormt arbejde med 

at opspore informationer og at lægge dem til rette for andre. Dem skylder vi tak, 

og nogle bør nævnes: 

 

 Viggo Nielsen for en fantastisk gennemgang af ejendomme i Over Barrit og i 

Staksrode, hvor han næsten har tømt rigsarkivet i Viborg for relevant informa-

tion om deres beboere - og har givet det hele videre til interesserede. 

 Sigurd Zacho for det enorme arbejde med at samle skifteuddrag fra godserne i 

Bjerre og Hatting herreder. 

 

Vi bygger videre på den grundmur af viden, som de har skabt. Skulle man 

imidlertid opdage fejl, så har vi det fulde ansvar.  

Vi håber at andre vil opdage, at samfundet bliver bedre af et fornuftigt for-

hold til fortiden, og at man vil være parat til at bygge videre. 

 

Erik Nielsen og Karsten Bjerreskov 


