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Indhold:
Indledning:
Skovenes forhistorie – indtil ca. 1890:
Skovenes ansatte:
 Skovrider – eks. G.P. Friis
 Skovfoged – eks. Chr. J. Nielsen
 Skovløber – eks. Jens S. Jensen
 Skovarbejder – eks. Kaj Th. Larsen
Skovenes brug
Skovenes drift – nu og i fremtiden (Int. Mogens Harttung, Barritskov & Marc
Hammer Holck, Naturstyrelsen-Trekantsområdet):

Indledning:
Formålet med at fortælle historie om skovene i tidligere Barrit-Vrigsted
Kommune er, at berige en tur i skoven. At man, når man har taget sig sammen
til en tur i skoven, har en bagage af viden med om det, som man ser. Det forøger både opmærksomheden og oplevelsen, når man har en forhåndsviden om
det, som man ser.
Skovenes historie er ikke kun historien om træerne, hvor store de kan blive, og hvad det økonomiske udbytte kan blive ved salg af det fældede træ.
Skovens produktion er en del af historien og indbefatter så også historien om
skovens mennesker: skovarbejderen, skovløberen, skovfogeden, skovrideren –
og ejeren!
Skovens historie er heller ikke kun landskabets tilblivelse, træernes indvandring, udvikling i hvilke træarter, der klarede sig bedst og hvilke andre
planter – og dyr
– der fulgte
med. Men skovens geologi og
biologi er også
en del af historien. Skovene i
Barrit er særlige
med beliggenheden ved Vejle
Fjord med stejle
skrænter og store fald langs
kanten.
Staksrode Skov ved Stenhøj Strand, 2020. (KZJ)
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Skovens brug – hvordan menneskene har brugt skoven til hugst, til opdræt
af oldensvin, til jagt, til krigsaktiviteter og de sidste mange år til fritidsaktiviteter er også en del af skovens historie.
Men når det drejer sig om et levende fænomen som skoven, så er den også
inde i en udvikling - en udvikling som man kan glæde sig over eller bekymre
sig om. Vi tror også, at et hæfte om skoven skal indeholde et afsnit om de tanker og planer, som skovens hovedaktører – ejerne – har om skovens fremtid.
Vi vil forsøge at belyse det hele med en meget lokal og nutidig synsvinkel.
Vi vil forsøge at finde viden om vore skove og formidle dét, som vi tror, kan
være interessant, for en lokal beboer, der med nogle gæster eller sine børn går
en tur i skoven for at bruge noget kvalitetstid sammen.
Med alt dette har vi også sagt, at skriftet er et arbejdspapir, hvor vi samler
de informationer, som vi ligger inde med i lokalarkivet i form af arkivalier og
billeder. Vi supplerer det med udsagn fra mennesker, der kender skoven indefra og med fremstillinger fra andre medier, der har beskæftiget sig med de lokale skove. Og så formidler vi det, som vi tror, er både interessant og sandt.
På kortet herunder angiver den sorte streg tidligere Barrit-Vrigsted Kommunes grænser i omegnen af Vejle Fjord.

Skovene i Barrit-Vrigsted Kommune, ca. 1960. Kilde: http://www.digdag.dk/

De skove, som vi vil fortælle om, blev kort beskrevet i Trap’s Danmark i
1963:
Størstedelen af den skovbevoksede jord i Barrit-Vrigsted Kommune ligger i
Barrit Sogn. Det meste tilhørte godset Barritskov. Skovene blev angivet med
navne, og arealerne blev opregnet:
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Barrit Tykke (104 ha.) og Barrit Sønderskov (170 ha.). De lå ved fjorden og
Lammehave (6 ha.) lige nord for Barritskov Gods. De lå alle under Barritskov Skovdistrikt.
Staksrode Skov (222 ha.) var opdelt i Rand Skov, Østerskov/Staksrode
Skov og Vesterskov. Staksrode Skov lå også ved fjorden og var i 1963
underlagt Boller Statsskovdistrikt, der senere blev en del af Randbøl Statsskovdistrikt.
Med til Barrit Sogns skove hører også Præsteskov (9 ha.), der hører til
præsteembedet, men blev drevet sammen med Barritskovs skove.
I Vrigsted Sogn var der mindre skov, og den blev ejet af gårdene. Den meste
skov i Vrigsted Sogn lå vest for Smedskær og Smedskærlund.
Vi vil forholdsvis kort fortælle om Vrigsted Sogns skov; men resten af
skriftet vil fokusere på skovene langs Vejle Fjord. Det er de skove der betyder
mest i nutiden. Det er der egnens beboere færdes. Det er der, skovene er store
nok til, at der er mennesker, der er ansatte i skoven eller har skoven som ansvarsområde. Det er de skove, der økonomisk, kulturhistorisk, naturforvaltningsmæssigt og rekreativt fylder mest i det lokale landskab.
Skovområderne i Smedskær og Smedskærlund
Ejerforholdene af skovområdet i Vrigsted Sogn, hvor skovparterne vest for
Smedskær og Smedskærlund er de væsentligste, er helt anderledes end i Barrit
Sogn. Det er de enkelte gårde, der ejer hver sin del af skoven. Skoven har en
udstrækning, så den er registreret som ”fredskov” og altså skal forblive skov
”til evig tid” efter forordningen fra 1805.
Vrigsteds fæstebønder var fæstere under 6 forskellige godser (Constantinsborg, Barritskov, Skanderborg Rytterdistrikt, Horsens Hospital, Bygholm
og Williamsborg/Tirsbæk), der har ejet en smule skov i sognet, så bønderne
kunne hente noget brænde, noget gærdsel og noget gavntræ efter godsets tilladelse. Ved bortsalget af fæstegårdene til bøndernes selveje fulgte skovparterne
med. Tager man matrikelnumrene på skovparterne fører de – med nogen usikkerhed for sammenlægninger og udslettelse af matrikler - tilbage til de oprindelige fæstegårde.
De oprindelige gårde med part i skovene i Smedskær-området ser ud til at
være: Vrigstedgård, Nørregård, Toftegård, Østerløkkegård, Kirkegård og Vrigsted Vestergård i Over Vrigsted samt Vrigsted Østergård og Nørtoft i Neder
Vrigsted og endelig Skulsballe, der altid har ligget udenfor landsbyfællesskaberne. Skulsballes skovpart var i 1960 den største. Den var på 3 ha. ifølge
Trap’s Danmark.
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Vi har spurgt en af de tidligere ejere om
samarbejde i forhold til deres skovparter. Det
korte svar var, at der ikke var noget samarbejde.
Dansk Skovforening havde tilsynet med at love
og forordninger blev overholdt – f.eks. fredskovforordningen om at vedligeholde skoven;
men i praksis bestod tilsynet kun i en udfyldt
hensigtserklæring i forbindelse med køb og
salg, hvis der i handelen indgik en skovpart
under fredsskovforordningen. Man havde et
stykke skov, som man kunne hente brænde i og
gå på jagt i – og som man havde en pligt til at
vedligeholde.
På grund af det spredte ejerskab var det
Vejlevej gennem Smedskærogså vanskeligt at få styr på tyveri af brænde
skoven, 2005. (KB)
og krybskytteri i skovområdet. Der var heller
ikke nogen aftaler om en fælles tarif i forhold til udleje af jagt.

Skovens forhistorie
Plastisk ler i Staksrode Skov
Området nord for Vejle Fjord har fået sit udseende ved påvirkning af is og
vand fra flere istider og selvfølgelig også fra dybere lag, der titter frem og aflejringer fra mellemistiderne. Den sidste istid strakte sig fra ca. 110.000 år til
ca. 15.000 år f. Kr.; men faktisk har istiderne i højere grad været normalen end
undtagelsen i de sidste 800.000 år.
Den yderste del af Vejle Fjord – fra motorvejsbroen og østpå – skylder sit
forløb og udseende en gletsjer-arm, der pressedes vestpå i den dalsænkning,
der i dag udgør Vejle Fjord. Isens hovedmasse lå langt inde i Østersøen og var
omkring 3 km. tyk.
Gletsjeren gravede sig ned gennem lag fra tidligere tider, istider og mellemistider. Nogle af de lag, der er synlige i skrænterne ved Vejle Fjord er omkring 22
millioner år gamle. F.eks. forekomsten af ”plastisk ler”. Omkring Lille og Store Bjergfald i den vestlige del af Staksrode skov er der store områder, hvor
denne ler-type findes.
Det plastiske ler bliver, når den bliver våd, plastisk og glat, så store områder
kan begynde at skride med det øverste jordlag, træer og øvrig bevoksning ”på
nakken”. Eller det kan blive et bundløst ælte af flydende ler, hvor alting forsvinder. Således er der en historie fra skoven ved Smedskær: Da man anlagde
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Vejlevej forsøgte en karl at bruge den dæmning, der var under anlæggelse, som
genvej fra Løgballe til Smedskær. Han havde ikke taget højde for den plastiske
ler i området, og at dæmningen ikke havde sat sig. Hest og vogn sank i. Hesten
blev reddet; men vognen sad håbløst fast og den skulle stadig ligge et sted under Vejlevej på vejens forløb gennem skoven vest for Smedskær.

Store Bjergfald syd for Stagsevold, hvor flere hektar har et underlag af plastisk ler. I 2012 – efter en meget våd sommer - begyndte leret at skride mod
fjorden, 2020, (KZJ).

Istidens spor i skovene ved Vejle Fjord:
Da isen trak sig tilbage efterlod den sig en dyb dal, der senere blev til Vejle Fjord – en dal med høje og stejle skrænter, der bibeholdes af fjordens vand,
der konstant skyller materiale væk, så sten blotlægges og træer vælter ned på
stranden.
Men isen kunne også efterlade sig store isblokke, der var dækket af ler,
sand og grus fra den smeltede is. Når disse isblokke smeltede, opstod et ”dødishul” i landskabet – en lavning eller en sø uden afløb. Det er den mest sandsynlige forklaring på det dybe, grydeformede hul, der ligger lige øst for Ppladsen ved Stenhøj Strand. Hullet kaldes ”Polakhullet”; men det er en anden
historie, som vi kommer tilbage til.
I skovene ved Vejle Fjord – i vort område tydeligst i Staksrode Skov – er
landskabet også karakteristisk ved dybe dale, hvor små bække fører vand ned
til fjorden. De er et levn fra den første tid efter isens bortsmeltning. Nogle af de
mest markante er kløfterne ved Oksendal og lige vest for Stenhøj Strand.
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Landskabet nord for Vejle Fjord er forholdsvis højt, og i nogle tusinde år
efter istiden var landskabet stadig et tundralandskab, der var bundfrosset i
mange meters dybde (permafrost). På jordens overflade fandtes en lav vækst af
mosser, laver, græsser, polarpil og lignende planter – ligesom man ser det i
fjeldene i Norge. Regnen, der faldt over sådan et landskab om sommeren, og
smeltevandet fra vintrenes snefald kunne ikke trænge ned i den frosne jord.
Vandet kunne kun løbe væk som overfladevand – og nedad –ned i fjorden.
Man skal forestille sig,
at det øverste jordlag på de
sydvendte skråninger blev
opvarmet af forårets og
sommerens lunere vejr.
Jorden bestod i høj grad af
løst materiale en blanding
af ler, sand og grus fra
isen. Når smeltevandet eller vandet fra sommerens
regnskyl skulle ned til fjorden, foregik det i rivende
strømme, der hurtigt gnavede sig ned overfladen og
skabte de dybe kløfter og
dale.
Regnkløften vest for Stenhøj Strand, 2020,(KZJ).
Skovens træer:
De dybe kløfter, og andre steder den stive ler, gjorde både området svært
at dyrke og svært at færdes i. Som eksempel kan det nævnes, at byggematerialer og redskaber til opførelsen af Vejlefjord Sanatoriet blev sejlet ud til stedet,
hvor sanatoriet ligger i dag. Man anlagde først en mole, og senere anlagde man
den snoede vej ned gennem skoven til sanatoriet.
For skovene i Barrit-Vrigsted Kommune betød utilgængeligheden, at da
træerne indvandrede, erobrede de simpelthen området, og der udviklede sig en
naturskov, der tilpassede sig klima, jordbund, indbyrdes konkurrence om lys og
næringsstoffer, dyreliv og fjordens vand, der gnavede i skrænterne. Da de dele
af skovene langs Vejle Fjord, der i dag ligger tættest på fjorden, er erklæret for
”urørt skov”, betyder det, at man stadig, på en gåtur, kan møde alle de træer,
der gennem tusindvis af år har groet i skoven.
De første træer efter tundratiden var birk og skovfyr. De dannede lysåbne
skove med frodig skovbund, der forbedrede jorden til mere sarte træer og plan8

ter. Skovtræerne beskyttede hinanden og den øvrige vegetation mod kulde,
sandstorme og udtørring.
Elmetræer er normalt meget robuste, og de indvandrede tidligt. Efter dem
kom, på fugtige steder, træer som el, ask, hassel og skovfyr. På mere tør bund
kunne bevoksninger gå over i eg, lind, elm og birk. Skoven var, som nævnt
lysåben og gav foder til store dyr som urokse, bison, elg og kronhjort.
De mange arter af træer medførte, at skoven efterhånden voksede sig tæt
og urskovsagtig. De store dyr forsvandt, og mindre dyr som vildsvin og rådyr –
og mennesker i større antal - indvandrede. De første kunne klare sig og finde
føde i den tætte skov. Menneskene skabte selv den plads, som de skulle bruge.
De fældede træer, afbrændte mindre skovområder til deres boliger og marker
og deres husdyr blev sluppet ud i skoven for at leve af dens overskud.
Skoven ændredes. Lind og elm forsvandt stort set fra skoven og bøgen
indvandrede. Den blev i løbet af nogle tusinde år den dominerende træart i det
østlige Danmark – og også omkring Barrit og Vrigsted.

- så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Det gør den stadig ved Stenhøj
Strand, 2020. (KZJ)

Alle nævnte træarter findes stadig i Barrit-Vrigstedegnens skove, og bøgen
er stadig den dominerende træart. En opgørelse i Barritskov Skovdistrikt omkring 1960 viste følgende fordeling: 40% bøgebevoksning, 15% egebevoksning, 25% andet løvtræ (og 20% nåletræ, der hører nutiden til.)
Menneskenes behov for træ og plads blev større og større. Middelalderens
huse var af træ – se blot på vikingecentrenes genskabelse af typiske boliger fra
den tid. Man brugte meget træ til trækul, der var en nødvendig forudsætning
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for at kunne fremstille jern til redskaber, men også til brænding af tegl, mørtel
og til saltsydning skulle der bruges træ. Man brugte endnu mere træ til opvarmning. Omkring 1770 kan man af Boller Slots skovregnskab - det omfattede Staksrode Skov - se, at et degnehus/skole blev tildelt 4 læs træ om året svarende til 8-9 rummeter. Der blev solgt 25.600 rummeter om året fra Bollers
skove tilsammen, og der blev anvist gratis træ til fattige, godsets ansatte og fæstebønder svarende til godt 3.000 rummeter, så der var virkelig bud efter træernes ved i de 7-800 år fra vikingetid til 1800.
Den nyere skovhistorie -fra 1660 til 1848 – udspandt sig under ”enevælden”. I 1848-49 fraskrev kongen sig den absolutte magt, og man påbegyndte en
udvikling mod en folkelig overtagelse af statsmagten. Kampen om magten udspandt sig på mange planer i 1600-tallet. Ydre og indre magtfulde fjender af
kongemagten gjorde livet surt for den menige borger og bonde. Løsningen blev
enevældig magt til kongen – støttet af borgere og bønder. Danmarks økonomi
og skæbne blev tæt forbundet med kongens evne til at navigere i magtens og
økonomiens landskab. Denne samling af magten og økonomien benævnes
”Kronen”.
Kronen kunne fastsætte regler og love på alle områder – også for skovens
brug og udnyttelse. Det fik stor betydning for skovene, hvor ejerne/adelen –
især hen mod slutningen af perioden - havde andre interesser end Kronen.
”Menneskespor” i og omkring skoven:
Der var faktisk overbefolkning i Danmark i vikingetiden. Det var en af
grundene til at vikingerne drog ud. Andre blev hjemme, ryddede skov og bosatte sig i en lysning i skoven. Man kan se det ud fra landsbyernes navne: Staksrode, Barrit og Breth er alle opstået som rydninger i en mere omfattende skov;
Staksrode(kendt fra 1238): ”Rode” er gammel form af ”rydning”
Barrit(kendt fra 1333): Gammel form ”Barwith” og ”Barued”, hvor forleddet ”Bar-” angiver noget nåletræs-forbundet, medens efterleddet
”-with” betyder skov – at landsbyen, Barwith, tilsyneladende lå i en
rydning i en nåleskov (det må jo have været fyrretræer, idet grantræerne først blev plantet 500 år senere).
Breth(kendt fra 1408): Gammel form ”Breydh” svarende til ”Bredwith”,
hvor efterleddet igen betyder skov, medens forleddet er tillægsordet
”bred” – at landsbyen Breydh tilsyneladende lå i en større lysning i
skoven eller lå i en større skov.
Men utilgængeligheden og den stive ler gjorde også, at skovene i BarritVrigsted-området forblev skov op gennem Middelalderen og op imod vor tid.
Andre steder forsvandt skoven og blev til landbrugsland eller til hede. I hele
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perioden fra vikingetid til 1805 var mennesket skovens største fjende. Omkring
1800 var der kun 3-4 % af Danmark, der var dækket af skov
I Barrit-Vrigsted, hvor skoven stort set forblev skov, blev den også brugt;
men ikke hugget ned, som det skete andre steder. Skoven og den stejle kyst
langs fjorden var et værn mod sørøvere og fjendtlige folkeslag som venderne,
der i 1100-tallet hærgede de danske kyster; men forholdene gjorde det også
umuligt at anvende skoven til andet end skov.
Skoven var også et skjulested for de stedkendte. En af historierne bag
voldstedet Stagsevold, der ligger vestligst i Staksrode Skov er, at det var en røverborg, hvor beboerne både overfaldt bønder i omegnen og skibe på fjorden.
En anden historie er at Stagsevold var forløber for Rosenvold. At borgen
brændte synes sikkert;
men om det var vrede
bønder, dronning Margrethe I, der for første
gang brugte sine nye
ødelæggelsesvåben – kanonerne – til at gøre op
med en genstridig undersåt, eller om det var et
uheld, der medførte borgens endeligt. Det vides
Stagsevold, 2020(KZJ).
ikke helt nøje. Ruinen
taler til fantasien og sikkert er det, at der var en lille borg med vold og vandgrav i Staksrode Skov i 1300-tallet.
Der er også et voldsted i Barrit Tykke syd for Barritskov, som sandsynligvis har været en forløber for det nuværende Barritskov Slot, og hvis ikke der er
sket en forveksling, så er der historier om et endnu ældre voldsted, der lå ved
stranden syd for Barritskov – et voldsted, der nu skulle ligge ude i fjorden.
En anden historie, der har med skoven som skjul at gøre, er historien om
Polakhullet i Staksrode Skov. Svenskekrigene i 1600-tallet var tæt på at ende
med det totale nederlag for den danske konge op mod 1660; men Københavns
befolknings heltemodige indsats og en guerillabevægelse ledet af den navnkundige Svend Poulsen ”Gønge” reddede hovedstaden og Sjælland. Medens
allierede tropper fra Polen og Brandenburg rensede op i Jylland. Hvad plyndringer, vold og mishandlinger af almindelige mennesker angik, var undsættelsestropperne imidlertid langt værre end svenskerne. Fra gammel tid har man i
krigstid brugt at grave sine skatte ned eller skjule dem i skovens fjerneste kroge. Historien fortæller, at da en gruppe Barrit-bønder så en gruppe polske soldater gå rundt i Staksrode Skov – søgende efter hvad??? - overfaldt og dræbte
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de soldaterne. Og de blev begravet i ”Polakhullet”. Det oprindelige Polakhul
skulle have ligget tættere på stranden. Ligesom det ældste voldsted nedenfor
Barritskov forsvandt i fjorden, skulle også det oprindelige Polakhul være ædt af
fjorden; men vi har stadig et imponerende hul ved P-pladsen ved Stenhøj
Strand, og vi har historien, der måske har noget på sig.
Den største værdi ved skovene, for almindelige mennesker, var, at skoven
var spisekammer for bondens dyr. Fra gammel tid havde bonden ret til underskoven, medens ”overskoven” – de store træer og deres stammer – og skovens
dyr tilhørte herremanden. ”Underskoven” omfattede alt, hvad der lå på jorden
og bevoksning, der ikke kunne bruges til brænde og gavntræ. Når en skovs
værdi - for en bonde - skulle ansættes, var det simpelthen et spørgsmål om,
hvor mange ”oldensvin” den kunne føde, og hvor mange køer og heste, der
kunne finde deres foder i skovens græs og småtræer. Store træer skyggede og
begrænsede underskovens frodighed, så for en bonde gjaldt det, kortsigtet, om
at holde skoven nede. Problemet var på lang sigt, at oldensvinene levede af olden, der er bøgens og egens frugter. Hvis træerne aldrig fik lov at vokse op,
gav de ingen olden; men det var først de næste generationers problem.
En anden anvendelse af underskoven var
opstilling af gærder omkring skoven og bøndernes tofter og haver, så dyrene ikke forvildede sig ind i de ”forbudte” områder. Skoven
var yderligere opdelt med diger besat med
gærder i afdelinger reserveret til de forskellige godsers eller landsbyers bønder. Et af de
mest imponerende diger – inde i skoven – er
diget fra Ålegårdsbjerg til Stenhøjled i
Staksrode Skov.
Det korte af det lange er, at der var en
voldsom efterspørgsel efter skovens afkast:
træ (brænde og gavntræ), foder (olden) og
gærdsel (træ til gærder). Det kulminerede i
slutningen af 1700-tallet, hvor manglen på
træ blev mærkbar. Det medførte en prisstig- Skovdiget fra Ålegårdsbjerg til
Stenhøjled ved Midtervej, 2020
ning på træ.
(KZJ).
Ydermere skete der det, at Kronen gik fallit i 1700-tallet, og at de store ”Ryttergodser” blev solgt ud fra Krongodset. De blev solgt til private, der havde
penge nok. De nye ejere ”slagtede” skovene, for at skaffe et hurtigt udbytte af
investeringen. Det medførte et hurtigt fald i skovvæksten, så Danmark, som
nævnt ovenfor, endte med kun 3-4% skovbevoksning omkring 1800.
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Træmangel – hvad gjorde man?
Et kongeligt dekret forbød allerede i 1500-tallet opførelsen af de rene træhuse (bulhusene), som var kendte tilbage fra før vikingetiden. Afløseren var
bindingsværkshuset, hvor mellemrummene blev fyldt ud med lerklinet fletværk
eller mursten. Men trods denne træbesparende byggeteknik så det ud til at sko
-vene bare blev mindre og mindre.
Gavntræ til huse, ved til brænde og
store træer til bygning og vedligeholdelse af flådens skibe. Behovet
var uoverskueligt.
At der forelå et problem med at
skaffe træ nok til fremtidens behov,
blev meget klart i midten af 1700tallet – samtidig med at økonomien
var elendig.
En af løsningerne blev, at hente ekSkovløberhus i bindingsværk og kampesten, sperthjælp udefra. I 1763 ansatte
Rand Skovhus, Staksrode Skov. 1955 (Kilde: Kronen den førende europæiske
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften
forstmand Johan G. von Langen.
Han indførte nye træer: rødgran, ædelgran og ahorn(ær), og han indførte idéer
om skovdrift, der forbedrede mængden og på nogle områder også kvaliteten af
det træ, der var skovens produktion. Man forsøgte at producere sig ud af krisen.
Fredsskovforordningen:
For at redde skoven indførte man ”Fredsskovforordningen” i 1805. Den medførte, at eksisterende skov i princippet blev fredet til evig tid.
Bøndernes
svin og kvæg blev forvist fra skoven, og ejeren/herremanden blev pålagt at tilse
forordningens overholdelse og at arbejde for udvidelse af det skovbevoksede
areal. Fredningen gjaldt skoven, og ikke det enkelte træ. Det betød, at man havde pligt til at tilplante med mindst lige så meget træ, som man
fældede. Undtagelsesvist kunne ”dårlig skov” gøres til agerjord, der blev byttet med jord, der var
bedre egnet til skovbevoksning.
Et par år efter skovforordningen kom DanFregatten Jylland, 2020, (KB)
mark igen i krig. Denne gang støttede man Napo13

leon. Det medførte ”Slaget på Reden”, bombardementet af København og englændernes tyveri af den danske flåde – den eneste konkurrent til den engelske
flåde, der var verdens mægtigste. Hvis ikke det var tydeligt i forvejen, så blev
det helt klart i 1807. Danmark havde ikke skov nok! Man kunne knebent følge
med til levering af tømmer til
huse, brænde til opvarmning og at genskabe en ny flåde var helt håbløst. Der
var for få træer og af for dårlig kvalitet. Bygning af et større krigsskib (linjeskib) krævede 15.000 fuldvoksne egetræer svarende til 40 ha veldrevet egeskov. Bare til restaurering af Fregatten Jylland i 1990 gik der 2000 kubikmeter
egetræ, svarende til 700 fuldvoksne egetræer!
Tilbage omkring 1800: Der blev ansat personale i skoven. De store godser
ansatte en ”overførster”, der i de første mange år oftest var tysk eller uddannet i
Tyskland. Frijsenborg, som Boller Skovdistrikt hørte under, oprettede en overførster-stilling i 1816.
Overførsteren på Frijsenborg ved Hammel havde et antal skovridere, der hver
forestod et skovdistrikt, som f.eks. Boller Skovdistrikt.
Skovrideren havde et antal skovfogeder, der forestod tilsyn og pleje af den enkelte skov. Barritskov Skovdistrikt havde sin egen skovrider, der på et
tidspunkt flyttede fra skovridergården, Korsbækhoved, til Juelsminde, idet
Barritskov- og Palsgård-godser blev enige om, at deles om en skovrider.
Staksrode Skov var underlagt Boller Skovdistrikt og skovrideren der.
Skovfogeden i Staksrode Skov var altså ansvarlig overfor skovrideren på
Boller og ikke det nærliggende Barritskov Gods og deres skovrider.
Skovfogeden havde faktisk politimyndighed indenfor skovens grænser, ligesom sognefogeden udenfor. Han jagtede krybskytter og brændetyve og var
skovriderens forlængede arm, når det gjaldt planlægning af plantning og
hugst i den enkelte skov. Skovfogeden kunne have en eller flere skovløbere under sig.
Skovløberen var en slags ”sjakbajs”, der var arbejdsleder for skovarbejderne,
der udførte det egentlige arbejde.
Skovarbejderne var ofte sæsonarbejdere, der, når de ikke arbejdede i skoven,
arbejdede i landbruget. F.eks. foregik fældning ofte om vinteren, hvor træet var mere tørt og skovbunden frossen så slæde og vogn ikke sank i pløret, medens gårdenes behov for arbejdskraft var størst om sommeren fra
forårssåning til høst.
Fredskovforordningen trådte i kraft med fuld styrke i løbet af få år. Bøndernes dyr og rettigheder blev smidt ud af skoven med, så hurtigt det kunne lade sig gøre. Man havde 3 år til at opføre jorddiger og gærder rundt om fredsskovene så de blev beskyttet mod de fritgående dyr. Enhver landsby havde jo et
”overdrev”, som vogterdrengen eller by-hyrden kunne drive dyrene ud på, når
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de skulle græsse. Der skete en udskiftning af jorden omkring skovene, så
landsbyerne fik ”dårlig skov” til gærdsel og brænde til gengæld for den mistede
adgang til underskoven; men der blev også inddraget land til skoven for at gøre
den sammenhængende og større i denne proces.
Skovene kom til at stå som værdifulde ressourcer for produktion af træ til
brænde og gavntræ. Der måtte stadig fældes og sælges træ fra skoven, men det
var forudsat, at der altid blev plantet mindst lige så meget. Godsejernes forpligtelser til at udvise brænde til ansatte og fattige fortsatte også. Det var meget
gammel hævd; men skovrider og skovfoged skulle sørge for, at det skete på en
måde, der ikke skadede de langsigtede planer: Mere skov og større produktion.
Derudover måtte skoven bruges til jagt, der var en fornøjelse, der var forbeholdt adelen/ejerne. Sådan havde det altid været.
Fredsskovforordningen fik enorm betydning. Som ”lov for skoven” kom
den til at stå næsten uændret til 1930-erne, og skovbevoksningen steg i de næste 150 år til 10-11% af Danmarks areal. Men fra en hverdag, hvor enhver bonde havde adgang til og ærinde i skoven, blev det kun ejerne og deres ansatte,
der havde lov til færdes i skoven. Der kunne være undtagelser, som Staksrodebøndernes ret til at hente strøsand ved Oksendal og fiskeres ret til at komme
ned til deres båd samme sted. Det var skovfogedens ansvar at sørge for at regler og aftaler blev overholdt.
Skovens folk
Skovene i Barrit Sogn, Barrit Tykke (104 ha.), Barrit Sønderskov (170 ha.)
og Staksrode Skov (222 ha.) var underlagt 2 skovdistrikter. Et skovdistrikt blev
ledet af en skovrider.
Skovdistrikter og skovridere
Staksrode Skov hørte under Boller Skovdistrikt. Boller Gods blev solgt i
1930. Slottet blev plejehjem, landbrugsjorden blev til husmandsbrug og skovene blev opkøbt af staten – også Staksrode Skov. Bollers skove blev lagt ind under Statsskovvæsenet, først i et Boller Statsskovdistrikt, der omkring 1970 blev
en del af Randbøl Statsskovdistrikt.
Skovrider P. Wegge, var leder for skovens liv og ansatte 1892-1913. Han
havde ansvaret for skovens overordnede udseende og økonomi. En skovrider
arbejder og arbejdede med lange tidshorisonter. Den skov han planlagde, ser vi
på i dag, når vi går tur i skoven. Og det er den skov, der, hvis han tænkte rigtigt, skaber økonomi i nutidens Staksrode Skov. Betydningen af deres indsats
åbenbares først 100-200 år efter deres beslutning om den ene eller den anden
vedligeholdelsesplan.
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Tiden omkring 1900 var en vigtig periode i skovens liv. Det var en brydningstid, hvor to driftsplaner stredes om, hvordan en god skov skulle holdes:
”Hovedskovning”/”Ren-afdrift”: Efter den metode deler man skoven op i
ensartede områder, hvor man fælder alle træer og starter en ny ensartet beplantning med træer af samme art – oftest hurtigvoksende arter af gran eller
løvtræet ahorn. Metoden er arbejdsmæssigt og økonomisk effektiv.
”Udhugning”: Den metode består af en mere skånsom afdrift, hvor man fortløbende fælder de største
træer, så der hele tiden står
træer, der beskytter opvæksten mod udtørring og
blæst og samtidig tvinger
den i vejret i en konkurrence om lyset. Det giver højere og mere ensartet lige
Skov med underskov og træer i flere etager,
stammer, men kræver også
2020(KZJ)
flere ture i skoven, når
hugsten skal planlægges. Den skånsomme afdrift giver også en mere afvekslende skov med meget større biodiversitet (flere plantearter i skovbunden og
flere dyr og insekter i skoven).
I Barritskov Skovdistrikt beskæftiger vi os hovedsageligt med Barrit Tykke og Barrit Sønderskov; men i skovdistriktet indgik også Lammehave, Klakring Skovhaver m.fl. Skovriderboligen var Korsbækhoved ved Korsbækdal
I den vigtige periode omkring 1900 havde man i Barritskov Skovdistrikt
ansat Gerhard Peter Friis (1863-1928). Han var fra 1888 til sin død i 1928
skovrider for Barritskov Skovdistrikt og 1912 til 1928 også for Palsgård Skov-

Skovridergården, Korsbækhoved,
1955. (Kilde:
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften

Skovriderboligen, Juelsminde, 1950. (Kilde:
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften
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distrikt. Omkring 1912 indgik Barritskov og Palsgård en aftale om fælles skovrider til ledelse af de to skovdistrikter. Man ansatte Barritskovs skovrider, og
omkring 1920 var der også opført en embedsbolig i Juelsminde - midt imellem
de to skovdistrikter, som han var leder af.
Historisk har Boller og Barritskov Skovdistrikter været præget af skovridere, der gik
ind for den skånsomme afdrift. Det var også
et økonomisk valg, fordi den lerede og tunge jordbund, der kendetegner området nord
for Vejle Fjord, egner sig meget dårligt til
de granbevoksninger, der normalt fulgte på
hovedskovning af et område. Men hverken
G.P. Friis eller P. Wegge fulgte én metode
slavisk, jordbunden og terrænet var og er en
meget vigtig faktor i skovdrift. Det korte af
det lange er, at overordnede planer for sko- Mindesten for skovrider G.P. Friis
vens udseende, brug, drift og økonomi er ovenfor St. Teglværksplads i Barrit
og var - skovriderens ansvar.
Sønderskov, 2020. (KZJ)
Axel S. Sabroe er en tredje skovrider,
der er værd at nævne. Han var leder af Boller Statsskovdistrikt 1936-1961 og
altså også leder for Staksrode Skovs liv og dens ansatte. Han var meget opmærksom på skovens udseende, muligheder for oplevelse og historie, samtidig
med at skoven selvfølgelig skulle være rentabel og udvikles. Han var også en
stor formidler af viden om skoven og skrev bl.a. afsnittet om skovene i Bjerre
Herreds Bogen I. Her undrede han sig over manglen på meget gamle ege i
Staksrode Skov, der jo har en 1000-årig historie. Han kommer selv frem til et
svar: At egetræerne i Staksrode dels havde meget høj kvalitet, og de var lette at
udskibe. De blev slæbt ned til stranden og væltet i vandet til ventende skibe. De
fik ikke lov at blive rigtig gamle, som f.eks. ”Bolleregen”.
At egene i Staksrode stadig er træer med særlige gener, opdagede eleverne
på Vrigsted Efterskole i 2000. Efter det store stormfald i 1999, skulle der bruges frø og kerner til nyplantninger. Agern fra Staksrode Skov vurderedes at
være noget af det bedste – man tilbød 1000 kr. pr. kg., hvis eleverne ville hjælpe med at indsamle agern til nyplantning af skov.
I slutningen af Sabroes embedsperiode fik folk mere fritid. De fik også bil,
så de kunne komme ud i naturen. Foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og andre grønne organisationer fik større gennemslagskraft. Som skovrider var Sabroe meget opmærksom på denne
udvikling mod større fokus på skovens rekreative værdier. Han arbejdede for at
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forøge skovens æstetiske fremtræden og for større tilgængelighed til distriktets
skove, f.eks. anlæggelse og vedligeholdelse af lejrpladser og stier på steder, der
var egnede. Så holdt folk sig normalt på stierne, og man undgik et ødelæggende slid på værdifulde plantninger. Dermed holdt han samtidig fast på fredsskovforordningens hensigt: At give skoven ro til sin langsomme udvikling, og
at gøre den til en rentabel forretning for ejeren og det nationale fællesskab.

Skovkort er skovriderens og skovfogedens vigtigste værktøj. Her Barrit Sønderskov, Barrit Tykke, Klakring Haver og Lammehave, 1980.
Skovparter med bevoksningernes art og alder er angivet. Kortet suppleres med et
tomt kort til notater om ændringer og planer.

Skovfogeder
Skovfogeder eksisterede før fredsskovforordningen fra 1805. Dengang var
de almindelige fæstebønder, der for deres arbejde i skoven blev fri for hoveriarbejde. Deres arbejde var, at sørge for at herremandens rettigheder til vildt og
træ ikke blev overtrådt af krybskytter og brændetyve – deres naboer! Det gjorde det til et vanskeligt job, men blev det ikke passet ordentligt kunne skovfogeden blive straffet for ”uopklarede forbrydelser”.
Med fredsskovforordningen blev kravene til skovfogederne mangedoblet.
Han skulle ikke blot agere politimyndighed i skoven. Han skulle afmærke
fældningsmodent træ i det omfang skovrideren bestemte, han skulle forestå nyplantninger, holde øje med vildtet og deltage i planlægning af jagter. Skovfogederne flyttede ud i den skov, de skulle holde opsyn med i tjenesteboliger,
som de lejede eller forpagtede.
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Skovfogeden var skovriderens forlængede arm og sparringpartner for denne,
når det gjaldt den skov, som han havde ansvaret for. Han førte bl.a. skovrideren
rundt i skoven på ture, hvor skovparternes tilstand blev vurderet og deres fremtid stukket af. Til dette formål udarbejdedes ”skovkort”, der er enormt detaljerede kort med skovparternes navne, bevoksningstype og bevoksningens alder.
Staksrode Skovs skovfogeder
Helt tilbage fra 1700-tallet var der en skovfoged i Staksrode Skov. Han
boede øst for det nuværende Rand Skovhus, der er Randvej 7. På et tidspunkt i
første halvdel af 1800-tallet overgik hvervet til fæsteren på Horsfoldlund, nuværende Rosenvoldvej 29, og her residerede skovfogeden for Staksrode Skov,
indtil 1922, hvor ejendommen blev solgt ud fra Frijsenborgs besiddelser og tilsynet med skoven tilfaldt derefter skovløberen. I nyere tid var skovfogederne:
1839-1885: Peder Christoffersen, født 1810 i Daugård. Han overtog skovfogedjobbet sammen med fæstet af Horsfoldlund og den 46-årige enke efter
den tidligere skovfoged. Enken døde efter et par år, og Peder Christoffersen blev gift med hendes 17-årige niece. De fik 6 børn, og et af dem overtog jobbet og ejendommen efter faderen.
1885-1922 Martin Pedersen Due, født 1848 i Horsfoldlund. Han blev gift
med en 19-årig pige fra Ørnsvig i Rårup Sogn. De slog sig ned i Sabro
nordvest for Århus; men i 1885 vendte de tilbage, og han overtog faderens
arbejde og fæstet af Horsfoldlund. Efter Martin Pedersens afsked i 1922
solgte Frijsenborg skovfogedboligen, og næransvaret for skoven overgik
til en skovløber.

Skovfoged Martin Pedersen Due (i midten) i skoven med et arbejdshold, Fra
venstre: Carl Bruno Pedersen, assistent, Peter Pederesen, Marinus Pedersen,
MPD, ? Rasmussen, resten ukendte, ca. 1905.
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Der var dog stadig en skovfoged, med ansvar for Staksrode Skov, også efter
Martin Pedersen Due. Boller Slot ejede også skov i Stouby Sogn og skovfogeden her overtog en del af Staksrode-skovfogedens opgaver. Han fik simpelthen
udvidet sit ansvarsområde.
Barritskovs skovfogeder
I Barritskovs Skovdistrikt var der oprindeligt en skovfogedbolig, der lå
oppe i Barritskovby i nærheden af Barrit Langgade 169 (tidligere Barritskovby
Brugsforening)
Ca. 1855-ca. 1908 var Niels Hansen skovfoged for Barritskovs skove. Han blev
født 1826 i Barrit Sogn. Gift med Abelone Jørgensen fra Daugård. De fik 6
børn. Han var veteran fra 3-års-krigen omkring 1850. Efter Abelones død
flyttede han fra skovfogedhuset ved Sønderskoven til Kauben i Nebsager
Sogn – sandsynligvis til et af børnene. Han døde i 1920 og blev begravet
på Barrit Kirkegård.
Ca. 1908-ca. 1928 Niels Anton Skødt, født i Klakring 1863. Han var gift med
Caroline fra Mølholm ved Vejle. De havde en datter. De købte i forbindelse med hans aftrædelse fra skovfogedembedet en grund af Barritskov, hvor
de opførte et hus. Grunden og huset lå faktisk mellem Stenhøj Maskinfabriks to indkørsler. Datteren boede i huset til 1973, hvor Stenhøj købte huset. N.A. Skødt døde 1945.
Ca. 1928-1974 Christen Jensen Nielsen, født 1900 i Øster Snede Sogn
vest for Hedensted. C.J. Nielsen
startede som skovfogedassistent.
Viet til Martha fra Langeland. De
fik en søn og en datter. Han var
meget aktiv i flere foreninger DDSG, Hjemmeværnet, Dansk
Jagtforening m.fl. Han var modstandsmand under 2. verdenskrig Skovfoged Skødt og skovfoged C.J. Niel– leder af Barrit-Vrigstedsen, ca. 1928.
gruppen. Han fortsatte arbejdet
som skovfoged for Tirsbæk og nogle mindre skove til 1986. Han døde
2001 i Barrit.
C.J. Nielsen var en dygtig skovfoged. Der stod meget respekt om ham, både for hans private aktiviteter og interesser; men også for hans måde at drive
skovene på og for hans evner som jæger og skytte.
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Vi har mange arkivalier og billeder, der vedrører C.J. Nielsen og for at illustrere en skovfogeds liv og arbejde er der plukket i informationerne herfra. I
forbindelse med modtagelse af Hjemmeværnets 40-års tegn i 1988 blev C.J.
Nielsen bedt om at udfærdige en levnedsskildring til hjemmeværnets arkiv.
Denne levnedsskildring er den primære kilde.
1900 Christen Jensen Nielsen, født 1900 i Øster Snede Sogn vest for Hedensted som søn af husmand Jens Christensen Nielsen og hustru Mette Kirstine Steffensen Jakobsen på Gammel Sole Mark.
1912-20 Beskæftiget ved landbruget.
1919 Blev medlem af DDSG De Danske Skytte og Gymnastikforeninger. Var
en årrække formand for den lokale skytteforening. Vandt ca. 100 mesterskaber på forskellige niveauer og blev danmarksmester med riffel på 200
m. ved landsstævnet i Holstebro i 1971.
1920-21 Skovfoged-elev på Katholm syd for Grenå og skovskole på Asmild
Kloster ved Viborg.
1922-23 Skovfoged-elev på Gisselfeld syd for Haslev på Sjælland. Her tjente
jeg lidt ekstra penge som krybskyttevagt om natten – der var også udbytte
et par gange.
1923-24 Skovfoged-elev på Giesegård øst for Ringsted på Sjælland
1924 Skovfogedeksamen.
1924-28 Skovfogedassistent og skytte på Barritskov: Der var dengang ansat 50
mennesker ved godset. Ved skoven var en skovrider, en skovfoged og en
skovfogedassistent og skytte (undertegnede). Lønnen var for mit vedkommende 100 kr./md. + kost + logi + skydepenge,
der kunne snige sig op
over min faste løn. Jobbet i skoven kunne være
udtynding i en egesåning, der skulle anvendes til stokke. Det blev til tusindvis af spadserestokke.
1928-1974 Skovfoged ved Barritskov (fra maj
1971 på deltidsbasis).
1928 Medlem af Dansk Jagtforening. Kredsrepræsentant 1946-72. Modtog foreningens
guldnål i 1970.
1930-erne Blev tilsynsførende ved en del private småskove, og sad i en årrække i bestyrel- Skovfoged Nielsen modtager
sen for Jydsk Skovfogedforening.
Dansk Jagtforenings guldnål
1934-41 Et nyt skovfogedhus i kanten Sønderaf Barrit Jagtforenings forskoven stod klar til indflytning, og jeg blev mand, Bent Jensen, 1970.
gift med Martha, der var lærerdatter fra
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Langeland. I 1937 fik vi en datter og i 1941 en søn.
1940-45 Der var ubudne gæster i landet. Der var travlhed i skoven. Der var
knaphed på olie og kul, så brændetræ blev rationeret. Derfor blev der også
brug for stød og kvas. Det var svært at få lov til at lade kvas ligge i skovkanten. Det forsvandt. Der var en kort overgang beskæftiget 40 mand i
skoven. En del træ var forbeholdt vognmænd til ”generatortræ”.
En familie fra Horsens fik mig engageret i modstandsgruppen. De havde i
flere generationer været spejdere, der havde brugt skoven til lejre, så de
var gamle kendinge.
1943-45 Leder af modtagegruppe i Barrit-Vrigsted-området.
Oplevelser under krigen: I den sidste del af krigen fik både Barritskov og
Rosenvold tildelt nogle nedkastninger. Der var udkigspost på Klejs Bakke,
og alligevel lykkedes det, sådan nærmest for næsen af vagtposterne, at
modtage to sendinger ved Barritskov. Den første nedkastning ved Rosenvold forløb planmæssigt, indtil den sidste container. Ved landingen ramte
den en brændestabel i skovkanten. Der var sprængstof i containeren, så
brændestablen blev fordelt over et stort område under et vældigt brag og
et flot lysglimt. Vi fik skjult containerne i Sønderskoven, sammen med containerne fra de to andre nedkastninger ved Barritskov. Vognmand Hjerrild
fra Horsens hentede senere det hele. Han var nok den vognmand i Jylland,
der fragtede flest containere fra nedkastningsstederne til opsamlingsstederne.
Det var os påbudt at brænde alt – containere og faldskærme – men vi gravede nogle stykker ned. Det gjorde lykke efter befrielsen, hvor faldskærmene blev brugt til brude- og dåbskjoler. Der var stor mangel på stof.
Den aften, hvor vi med vanlig interesse sad med hovedet inde i radien og
lyttede til BBC-London, hvor frihedsbudskabet kom, er der ingen i min lille
familie, der glemmer. Mange mennesker kom – ind ad døre og vinduer –
Richs-kaffekanden gik rundt. Det føltes som en beruselse.
De hvide bragte venner og kammerater tilbage. Der var vist ingen, der
kom igennem som hele mennesker.
Noget var i stykker, noget som end ik- Befrielsen fejres under en faldke tiden kunne læge. Det blev en anskærm i skovfoged Nielsens have,
1945.
den tid for dem og deres pårørende.
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Under de sidste år af krigen havde vi huset adskillige mennesker. Børnene
havde mange ”onkler” – nogle var gode til at fortælle historier, andre til
at trylle en 1-øre ind under en blød hat. Nu var de ”rejst”, og de hed pludseligt noget andet. Virkeligheden ændrede sig også for vore børn.
Her gik nogle år, hvor de største ændringer lå i at børnene ”fløj” hjemmefra, og at jeg måtte sige farvel til Martha, der efter mange års sygdom fik
fred i 1958. Hun brugte mange kræfter på at støtte mig gennem modstandsbevægelsen – noget hun aldrig kunne glemme. Vi er ikke alle så robuste.
1948 Medstifter og senere leder af Bjerre Herreds Frivillige Hjemmeværn: Fra 1949 var
jeg næstkommanderende i kompagniet og
1958-62 kompagnichef. Modtog både
Hjemmeværnets Fortjensttegn og Hjemmeværnets 40-års tegn.
1971-1986 Skovfoged på Tirsbæk. Efter 50 år
på Barritskov – og Dronningens Belønningsmedalje med krone – udfasede C.J.
Nielsen ansættelsen på Barritskov; men
fortsatte med ”skovfogedarbejde” for Tirsbæk og nogle private skove. Han trak sig
tilbage i 1986 og døde.
Skovfoged Nielsen med hæderstegn, ca. 1988.

Skovløbere
I Staksrode Skov kan man i folketællingen 1890 se, at der var ansat en
skovbetjent, Christian Eskesen, til at støtte skovfogeden, Martin Pedersen Due,
i dennes arbejde. I 1901 benævnes han som ”skovløber”. Han blev også angivet
som gårdfæster, så det var tilsyneladende et bijob.
Vi skal helt frem til 1921 og det tidspunkt, hvor Martin Pedersen Due trak
sig tilbage, før der blev ansat en skovløber. Skovløberen i Staksrode kom dermed til at erstatte skovfogeden som den lokale opsynsmand. Som eksempel på
opgavernes fordeling kan nævnes, at skovens heste var opstaldet ved Stenhøjled, hvor der lå et lille savværk indtil Vrigsted Savværk stod færdigt i slutningen af 1930-erne. Da savværket blev nedlagt, forsvandt også hestestalden og
den skovarbejder, der passede hestene måtte derefter gå til Bobæk, hvor skovfogeden boede og hestene fremover stod opstaldet.
I Staksrode Skov var skovløberen skovriderens øjne og ører og arbejdsformand for skovarbejderne. Under skovrider Sabroe og dennes interesse i at
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åbne skoven for folk blev skovløberen også en vigtig person for de mennesker,
der brugte Staksrode Skov og strandene ved Vejle Fjord.
Ca. 1920-ca. 1935 Karl Rasmussen, født i Sakskøbing 1875. Viet til Stine. De
fik adskillige børn. De boede i Rand Skovhus, men flyttede til Hyrup da
hans ansættelse ved skoven stoppede. Her døde Stine i 1958. Han døde hos
et af børnene i Malling i 1972. De blev begge begravede på Barrit Kirkegård.
1938-1970 Jens S. Jensen, født 1900 i ”Fasaneriet” på Boller Gods. Han blev
1926 viet til Karen. De fik 5 børn. Han var skovløber i Staksrode Skov fra
1938-1970. De flyttede ved hans udnævnelse ind i det nybyggede skovløberhus ved Stenhøjled. Han var meget aktiv i det lokale liv, formand for
socialdemokratiet, medlem af sognerådet, aktiv modstandsmand m.m. Ved
sammenlægningen af Boller og Randbøl statsskovdistrikter blev han forflyttet til Bjerre Skov. Karen døde 1978 og Jens i 1986.
For at give et indtryk af personen bag titlen og hans arbejde, har vi valgt at
gengive nogle beretninger om Jens S. Jensen. Han var en ”offentlig person”,
kendt af mange.
Erik Nielsen, gårdejer, Vrigsted Østergård, 2018:
Skovløber Jensen (1900-1986) var på mange måder en central person,
især for mennesker, der af den ene eller anden årsag havde ærinde til Staksrode Skov eller skovens strand mod Vejle Fjord. Jens S. 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 vielsen, i vistnok 1926, i Fasaneriet,
hvor de fik 5 børn – 4 døtre og 1 søn.
I 1938 blev Jens Jensen udnævnt til skovløber i Staksrode Skov, og familien flyttede til det nybyggede skovløberhus ved Stenhøj Led – Staksrodevej. Her
boede de så indtil Staksrode Skov i 1970 blev lagt ind under Randbøl Statsskovdistrikt. 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 modtagegruppe – under 2. Verdenskrig.
Skovløber Jensen var 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 skovriderens, øjne og ører og arbejdsformand for skovarbejder24

ne i Staksrode Skov. Skovrideren var det meste af perioden skovrider Sabroe
fra Boller.
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- Karen & Jens Jensen i indkørslen til skovløkild Dams far, Arthur Dam, nede berboligen, ca. 1962
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 Ålegårdsbjerg. Vi kørte den derned på en
fladvogn 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 Ålegårdsbjerg og bruge stranden der.
Da Staksrode Skov kom fra Boller Statsskovdistrikt til Randbøl Statsskovdistrikt ændredes flere forhold. Skovløber Jensen blev forflyttet til Bjerre Skov,
og vi fik besked på at det var slut med at hente sand og have både liggende ved
stranden i Staksrode Skov.
Karen og Jens Jensen flyttede i 1970 til Bjerre Skov, hvor de også levede
som pensionister. Karen døde i 1978 og Jens i 1986.
Her refereret fra ”Lokalhistorie og beretninger fra Barrit-Vrigsted Kommune 1870-1970”

Jens S. Jensen havde sine meningers mod. Det viste han ved sit engagement i fagforeningen og i modstandsgruppen under krigen; men også da Barrit
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Centralskole og Sognegården skulle indvies. Der blev holdt stor fest med ca.
200 indbudte – bl.a. amtmanden med frue. Og det faldt i Jens Jensens lod at
holde ”talen til damerne”. Det gjorde han meget utraditionelt ved at give dem
en ordentlig opsang for deres demokratiske passivitet. Der kom aldrig en kvinde med i Barrit-Vrigsted sogneråd – og det var deres egen skyld, mente skovløber Jensen. Deres viden og erfaring var stærkt savnet i den demokratiske proces! Hvad havde de brugt deres stemmeret til? Og så sluttede skovløber Jensen
med et billede, der indbefattede skoven og grundlovsegen i Barrit:
”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
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.”
Her refereret fra Horsens Social-Demokrat, dec. 1956.

Jens S. Jensen – søn af skovløber Jens S. Jensen blev også aktiv i politik og
blev borgmester i Hillerød. I hans selvbiografi ”Mit liv i skov og politik”, 2014
fortæller han også lidt om faren og oplevelser fra opvæksten i Staksrode Skov.
Han var 10 år gammel, da faren blev ansat som skovløber i Staksrode, og det
skal nævnes, at han var meget syg som barn, så han fulgte ikke faren i skoven.
Måske derfor er der kun lidt om farens normale arbejde - og dog en enkelt bemærkning: ”Det var svært for far at ansætte skovarbejdere i slutningen af krigen. Arbejdere drog til Vestkysten for at arbejde på anlæggelse af bunker i forbindelse med den tyske Atlantvold, og der var lønnen også højere.” I øvrigt
fortæller han:
Faren havde ikke fået nogen langvarig akademisk skoleuddannelse, men
han var vidende, læste meget og holdt sig grundigt orienteret om mange forhold i samfundet. Jens S husker faren som en klog mand, som egnens borgere
ofte konsulterede, når de havde spørgsmål, de søgte svar på. Og så var faren
en god pædagog, og han blev senere i livet omtalt som Danmarks første naturvejleder.
I området var der mange svampe – kantareller var jævnligt en del af middagsmaden. Professor Morten Lange, der senere kom i Folketinget for SF, fra
Københavns Universitet kom sammen med studerende for at finde svampe. Faren var så guide for dem. Skovrideren (Sabroe) bakkede op om denne naturvejledning, fordi han vidste, at faren var god til det job – også når der kom gæster
fra udlandet, for han talte både engelsk og tysk.
I skovene på nordsiden af Vejle Fjord var der dengang fem lejrpladser,
som især blev brugt af spejdere. 1938 var netop året, hvor vi fik den første fe26

rielov, og lønmodtagerne fik ret til en uges ferie. Det åbnede op for øget brug
af naturen, og netop lejrpladserne ved Staksrode var oplagte mål for skovture,
udflugter og isæt spejderlejre.
En af disse lejrpladser var Ålegårdsbjerg. I skoven ved Ålegårdsbjerg er der en
masse piletræer, og her havde egnens husmænd og fiskere fra gammel tid ret
ril at hente pilegrene, som de brugte til at flette i pilenet, der endte i en ålekiste
– en slags ruse - som blev udsat i fjorden.
De 5 lejrpladser var dengang noget ganske særligt,
fordi der altid kom mange spejdere fra hele landet, og
far var en slags vicevært for dem alle. Han blev ofte
bedt om at fortælle om skoven, snegle, planter, de blå
anemoner ved stranden og området med plastisk ler.
Vi havde et område med denne særlige lertype, der i
tørvejr blev hård som sten, og når det var regnvejr,
så ændrede det karakter til et meget blødt søle.
Der var mange sjove oplevelser med de mange
spejdergrupper. Der var en særlig leg, som min far
blev involveret i. Spejderlederne havde tilrettelagt en
Badebroen ved Stenhøj
lille øvelse, der involverede cigaretsmuglere. Spejder- Strand, ca. 1993.
ne vidste ikke, at det var en leg, men det vidste min
far. Spejderlederne havde hyret 2 lokale bønderkarle, der midt om natten skulle komme sejlende ind fra Vejle Fjord med Smuglergods. Spejderne blev opdelt
i tre grupper, der blev sendt ud i skoven for at jage smuglere.
Der var en høj skrænt nedenfor Brandbygade, og herfra var der god udsigt
over Vejle Fjord. De 2 bønderkarle signalerede på et tidspunkt med deres
lommelygter, at de var klar til at gå i land, og spejderne mødtes ved jollen og
tog dem til fange. På et tidspunkt var der en af spejderne, der slog en af bønderkarlene med en stok, så han måtte bæres til spejderlejren på en båre.
”Da de ankom til spejderlejren, var der en af drengene, der spurgte min far,
om ikke han mente, at de ville få en medalje for at have fanget smuglerne, og
han blev vist skuffet, da det gik op for ham og de øvrige drenge, at det hele bare var en øvelse.”
Men forældrene blev også involveret på en andre måder. Bl.a. blev vi ofte vækket midt om natten, når spejdere kom for at låne telefonen. Det kunne være en
spejder, der var syg eller savnede sin mor. Så måtte en af mine forældre op og
hjælpe børnene eller spejderlederen.
Her refereret brudstykkevis fra Jens S. Jensen: Mit liv i skov og politik, Webers Forlag,
2014.
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Skovarbejdere
Det var selvfølgelig skovarbejderne, der udførte arbejdet i skovene, både i
Staksrode Skov og i Barritskovs skove. Vi har undersøgt folketællingslisterne
for Barrit Sogn fra 1870 til 1940, og noteret alle der angav at arbejde ved skovene. Folketællinger gennemførtes i årene 1900 til 1930 hvert 5. år og elleres
hvert 10. år.
Arbejdet i skovene var for langt de fleste et sæsonarbejde, idet træfældning
hovedsageligt foregik om vinteren, hvor træet var mere tørt og vejene mere faste – evt. snedækkede – så det var lettere at slæbe stammerne ud. Da folketællingerne som regel foregik i begyndelsen af februar måned, ville de samme arbejdere, hvis man spurgte dem om deres levebrød i august, måske have svaret
daglejere, fordi de på det tidspunkt arbejdede med høsten i landbruget.
Uanset ovennævnte usikkerhed viste der sig en tydelig forskel i den måde,
som man brugte skovarbejderne på i Boller Skovdistrikt og Barritskov Skovdistrikt. I Staksrode Skov var der en gruppe på ca. 10 skovarbejdere, der tilsyneladende arbejdede i skoven år efter år – 15-20-30 og op til 40 år. I Barrritskov
Skovdistrikt var det usædvanligt at finde samme navn i 2 folketællinger.
Barritskov Skovdistrikt var med 280 ha. lidt større end Staksrode Skov
med 222 ha., alligevel havde man i gennemsnit ansat 4,5 skovarbejdere i perioden 1880-1940, medens Staksrode Skov havde ansat 6 skovarbejdere.
Begge opgørelser hænger formentlig sammen med, at man for Barritskovs
vedkommende har haft en gruppe karle og daglejere, der kunne sendes i skoven, men som opfattede sig selv som ansatte eller deltidsansatte ved godset.
Niels Sørensen fik kongens belønningsmedalje for 50 års tro tjeneste for Barritskov, men han blev kun registreret som ”skovarbejder” i folketællingerne fra
1890 til 1910, på trods af at han var kendt som skovarbejder. De lange ansættelser stoppede ikke med 1940. Rand Skovhus tilhørte Boller Statsskovdistrikt,
og beboerne var tilsyneladende fastansatte ved skoven som en slags tilsynsførende. I hvert fald fik Marinus Winther Jørgensen i Rand Skovhus et diplom for 25 års tro tjeneste fra Boller
Statsskovdistrikt. Han overtog huset
efter Karl Rasmussen, der blev registreret som skovarbejder i knap 40 år.
Navne og levesteder på ”faste” skovarbejdere i Staksrode:
Karl Rasmussen(1906-40) i Rand
Faste skovarbejdere i Staksrode.
Skovhus, mindst 34 år.
(www.hkpn.dk)
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Anders (Peter) Larsen(1916-40) Randvej 13, mindst 24 år.
Hans Marius Skanderup(1890-1930), Staksrodevej 31, mindst 40 år.
Kristian Emil Jakobsen(1916-30), Staksrodevej 35, mindst 24 år.
Martin Vilstrup Mortensen(1901-20), Staksrodevej 41, mindst 19 år.
Peder Pedersen(1901-16), Randvej 26, mindst 15 år.
Niels Sørensen Aamand(1890-1911), Staksrodevej 16, mindst 21 år.
Statistik er en vanskelig ting; men der er ingen tvivl om, at det betød meget for folk i Staksrode, at der var mulighed for at tjene en dagløn i skoven – og
nok mere for Staksrode-boerne end for daglejerne/skovarbejderne fra Barritskovby. Der var simpelthen flere job på godset og gårdene i Barritskovby.
Men hvad lavede en skovarbejder – helt konkret? Først og fremmest var
redskaberne en skovøkse, en skovsav og en spade. Der skulle fældes træer, de
skulle afgrenes og slæbes ud – med hjælp af store heste. Men der skulle også
drænes, laves veje, nyplantes osv. Der er en glimrende fortælling om arbejdet i
skoven i ”Søn af en skovarbejder”, skrevet af Kaj Thorvald Larsen (19181997). Bogen blev udgivet af SID Juelsminde Afd. i 1996. Vi gengiver uddrag
af bogen.
I Staksrode, hvor jeg er født og senere har boet, er der kun 1 km. til Vejle
Fjords nordside. Her ligger Boller Statsskov, hvor min far (Anders Larsen – se
ovenfor) arbejdede. I min drengetid var der mange skovarbejdere i skoven. Jeg
har fået fortalt, at der var 22, nu er der kun 2 faste folk i skoven (starten af
1980’erne). Teknikken har gjort sit indtog også der. Vi børn oplevede mange
ting der. Det var vores faste legeplads, og når vi ikke gik i vejen, kunne vi godt
få lov til at være i nærheden af skovarbejderne. Det var ikke så godt om vinteren, det var jo farligt at være i nærheden, når der blev fældet træer, men om
sommeren skete der mange ting, som vi børn fik lov til at overvære.
Én ting skulle man som barn være opmærksom på, når vi færdedes i skoven sammen med skovarbejderne. Hvis vi så skovfogeden komme ridende,
gjaldt det om at komme væk. Han var ikke glad for at se os, hvorfor ved jeg
dog ikke, men han var en meget bestemt mand. Jeg husker ham ganske tydeligt.
Hvor han kom frem i skoven og mødte arbejderne, stod de stille og tog hatten
af. Han forlangte respekt af sine underordnede, men han var en meget retfærdig mand og han var vellidt. Min far fortalte somme tider om episoder, hvor
skovfogeden havde været vred og skældt ud, men jeg har aldrig hørt min far
sige, at det var uretfærdigt.
Når man skulle transportere træstammerne bort fra skoven, foregik det på
den mest indlysende måde, nemlig af søvejen. Fjorden lå jo lige for. Nu foregår
al transport med lastbiler, men da jeg var dreng, var det anderledes.
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Lang kysten var der mange steder skrænter, der var op til 30 m. høje. Et
par steder var skrænterne ikke højere end ca. 5 m. To af stederne med lave
skrænter havde man etableret lange broer, der gik så langt ud i vander, at skibene, der skulle afhente træstammerne, kunne fortøje der. På broerne var der
lagt skinner, der gik helt op i skoven. Der var der ryddet en stor plads til de effekter, der skulle transporteres ud til skibet. Jeg kender ikke navnet på vognen,
man kørte ud til skibene med. Den bestod af 2 firehjulede vogne, hvor imellem
man havde lagt 2 lange planker. Når man havde læsset det træ, der skulle være
på vogntoget, fik det et lille skub og det rullede på den måde ud til skibet –
endda med en ganske god fart. Det gik jo nedad. Der var kun én man med, når
toget kørte fra pladsen. Hans arbejde var at holde farten nede og få stoppet i
tide, inden toget ramte en stopklods for enden af broen. Det forgik ved at han
trak i en stang, der blev trukket nedad mod det ene hjul. Derved kunne han
standse hele vogntoget. Jeg har flere gange set min far gøre dette. Et ønskejob
var det ikke, og helt ufarligt har det ikke været. Det gik vist heller ikke altid
helt som beregnet.
Det var én af måderne af få træet udskibet på. En anden måde der anvendtes, var både mere kompliceret og krævede mere arbejde og dermed også flere
arbejdsmænd. Der var 3 pladser i skoven, hvor den metode blev brugt. De udsprang fra de højeste punkter langs kysten. Jeg kan huske den ene af dem, nemlig den fra Stenhøj Strand. De andre har vist ikke været i brug i min levetid.
Sporene fra dem var dog stadig til at finde i form af de pæle, der havde båret
sliskerne.
Slisken, der stod ved Stenhøj Strand, var bygget meget solidt. Den blev båret oppe af at meget tynde stolper, der skrånede mod hinanden. Øverst oppe
dannede stolperne et kryds, og herpå blev slisken bygget. Den blev lavet af
gennemskårne graner og var meget solid.
Om Sommeren, når vi havde været nede at bade ved Stenhøj Strand, kan
jeg huske, at vi kravlede op på slisken nedefra, for at komme først op på den
åbne plads over skrænten. Hvis vi ikke havde sko med gummisåler på, var det
faktisk umuligt at komme op. Slisken var meget glat og stigningen var stor. Selve slisken har nok været ca. 45-50 m. lang, og skrænten var ca. 25 m. høj. Nedenfor slisken lå selve stranden og derfra var der en lille bro med skinner på.
Broen havde en længde, der nåede en vanddybde på ca. 1 m. På pladsen var
der også anlagt skinner. Det træ der skulle udskibes, var blevet kørt til pladsen
i vinterens løb. Det bestod både af opsavet træ og hele træstammer (kævler).
På stranden lå en meget stor pram, der kunne bære 5 RM opsavet træ.
Når der ankom et skib til pladsen, blev der tudet i tågehornet. Det var et
signal til skovløberen, som så havde til opgave at få skovarbejderne kaldt
sammen.
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Så blev der travlhed. Først skulle der læsses træ på vognene oppe på pladsen, og mens det blev klaret, gjorde andre mænd klar på stranden. Prammen
blev sat i vandet og roet ud til enden af broen. Skibet havde kastet anker et
stykke ude og lå nu og ventede på sin last.
Et højt råb oppe fra pladsen satte arbejdet i gang. Råbet var en advarsel
til folk fra stranden om, at de skulle passe på, for nu kom der træ. Det gik meget stærkt med at læsse på slisken. De første stykker træ borede sig et godt
stykke ned i strandbredden, så meget fart havde det på. Når træet var nede på
stranden, blev der travlhed der. Træet blev læsset på en vogn, der stod parat.
Imens var folkene oppe på pladsen ved at læsse endnu en ladning træ til at
komme på slisken.
Når læsset på stranden var fuldt, blev det kørt ud for enden af broen, hvor
prammen lå og ventede. Der blev læsset op på prammen, som derefter blev roet
ud til det ventende skib. Hvordan træet kom fra prammen og over på skibet,
kan jeg ikke huske. Derimod kan jeg huske, hvordan de store kævler blev hevet
om bord. Det skete ved at skibet havde en læssekran. Hvordan den egentlig
fungerede ved jeg ikke, men der må have været et slags læssespil.
Engang overværede jeg, at et skib skulle løfte en stor kævle om bord. I det
øjeblik kævlen var ved at blive løftet fri af vandet, krængede skibet voldsomt,
og jeg blev helt bange. I dag kan jeg se, at krængningen har været helt naturlig, men i en 5-6 årig lille drengs øjne, var det jo noget helt andet.
Før kævlerne kom så vidt, at de lå i vandet klar til at komme om bord på
skibet, var der et stort forarbejde der skulle gøres. Arbejdet med de store kævler må have været meget krævende og det har været hårdt at fragte dem gennem skoven og ned til udskibningspladsen. Ved Stenhøj Strand blev de slæbt
ned på pladsen.
Når der kom et skib, blev kævlerne rullet ned af skrænten og ud i vandet,
indtil de selv kunne flyde. Derefter blev de bundet efter den store pram og roet
ud til det ventende skib, der lå for anker et stykke ude. Det må have været et
stort slæb at ro prammen ud til skibet.
En anden metode at få kævlerne frem på var at slæbe dem langs stranden.
Til det brugte man et par stærke heste.
Et sted i skoven - Store Teglværksplads
Aktiviteterne på Store Teglværksplads i Barrit Sønderskov er et godt eksempel på både kommerciel udnyttelse af skoven og almindelige borgeres brug
af naturen på stedet.
Tilbage i 1700-tallet opstod et behov for et teglværk på Barritskov. Der var
efterspørgsel efter tegl og teglsten, man havde ler og masser af brænde, så idé31

en var nærliggende. Stenene
kunne transporteres bort af
skibe - over stranden. Der
blev importeret teglbrændere, og der blev ryddet skov
og opført et teglværk på en
af teglværkspladserne, for
der er jo både en Lille og en
Store Teglværksplads.
Erhvervseventyret sluttede i Store Teglværksplads – uden teglværk, 1908
1860. I 1861 annoncerede man hele herligheden til salg - hvis man garanterede
at fjerne ethvert spor af teglværket.
Pludselig havde man en stor lysning i skoven med en fantastisk udsigt til
Vejle Fjord, Lillebælt, Æbelø og Fyn. Set fra søsiden hed det Barrit Strand.
Flere kunstnere fandt vej ned gennem skoven til de fantastiske motiver, hvor
skov og fjord mødes. Som herunder Carsten Thestrup:

Barrit Strand, 1906

I 1922 havde Peder Hald en af egnens ”store sønner” fra Neder Vrigsted
færdiggjort et friluftsspil, ”Gamle Sagn”, der kaldte på at blive opført. Peder
Hald var uddannet
civilingeniør, men
endte som maler, keramiker og docent
på Kunstakademiet i
København. Den
perfekte scene for
friluftsspillet var
Store
Teglværksplads,
hvor der var plads til
de mange medvirkende. Der var flere
Gamle Sagn på Store Teglværksplads, 1922.
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heste og danseoptrin i forestillingen, der fuldstændig blev båret af egnens unge.
Den blev en enorm succes, og affødte bl.a. oprettelsen af en folkedanserforening på egnen – og folkedanserne mødtes om sommeren på Store Teglværksplads.
Hvornår Barrit-Vrigsted-egnens mennesker begyndte at bevæge sig ned
gennem skoven til stranden for at bade, er ikke sikkert. Fra 1920-erne er der
historier om fælles ture fra Breth til stranden, hvor man, efter endt dagsværk,
tog til stranden og badede, og i 1930-erne sørgede BGF for bygningen af en
badebro ved Store Teglværksplads. I Staksrode Skov sørgede skovløberen med
et hold skovarbejdere for en badebro ved Stenhøj Strand.
Senere malermester Karl Gydesen var omkring
1920 på naverrejse rundt i Europa. Han sendte et
billede hjem, hvor han står ved Rivieraen med foden i Middelhavet iført en moderne badedragt. Han
fortæller, at han har set kvinder i badedragter, som,
efter hans mening, absolut ikke ville blive accepteret som tækkelig påklædning ved Barrit Strand. Så
han har altså også badet derfra.
Store Teglværksplads er blevet brugt til mange
formål op gennem 1900-tallet:
Lejrplads for spejdere, hvor man kunne nyde naturen ved skov og fjord.
Skt. Hans-bål for egnens beboere, hvor man kunne
nyde naturen og fællesskabet.
Karl Gydesen ved RiviePinsegudstjenester, hvor man kunne sidde føle sig raen, 1921.
beriget på enhver måde.
Brug af skoven – før og nu:
Ejernes formål med at eje en skov har fra gammel tid været, at den producerede træ, der var penge værd, og at den var hjem for vildt, som man kunne
jage.
Efter fredsskovforordningen fra 1805 blev skovene stort set lukket for andre end ejerne og dennes ansatte, der er nævnt ovenfor. Skoven skulle have ro,
og den skulle passes omhyggeligt efter langsigtede planer, og den skulle være
større.
Op igennem 1900-tallet - og stærkest fra 1950-erne - udviklede ejernes behov for overskud sig til intensivering af skovdriften. Det skete ved indføring af
granplantager, der hurtigere giver et afkast. Pyntegrønt og juletræer kan høstes
i løbet af få år. Skovdriften begyndte at ligne markdriften. Nogle steder gødede
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man skoven, brugte gift mod skadedyr, og store maskiner, der kan fælde, afgrene og længdekappe en granstamme på få minutter, gjorde deres indtog.
Men i december-stormen i 1999 blev store områder i granbevoksningerne totalt
ødelagte, hvor løvtræerne i højere grad klarede sig igennem med fortsat jordforbindelse. Idet skoven er en produktionsform med 100-årige planer er det
klart at følsomheden overfor ekstremt vejr er en faktor, der må tages i betragtning. Den intensive skovdrift, med gran- og pyntegrøntbevoksninger, er der
også spor af i Barrit-Vrigstedegnens skove – nogle få år endnu.
Op igennem 1900-tallet udviklede der sig også et helt andet trend i menneskets forhold til skoven. Borgerskabet begyndte at opdage naturen. Man opdagede, at naturen, luften og vandet var sundt. Tuberkulose-sanatorier opstod flere steder. Man tog på udflugt til skoven og stranden, hvor de mest avancerede
badede. Der opstod skovpavilloner som Skovlyst i Smedskærlund, andre steder
blev der oprettet udskænkningssteder i skovløberhytterne – så var der få skovgæster, der kom længere. Det var også en måde at beskytte skoven på. Der opstod spejderbevægelser, der lærte børn og unge at leve i og klare sig i naturen.
Omkring 1960-erne bredte der sig en holdning om at gøre skoven åben for
publikum – også inden for skovvæsenet. Statsskovvæsenet begyndte at udgive
publikationerne, ”Vandreture i Statsskovene”, hvor man vejledte i og udvidede
mulighederne for folk, der ønskede en oplevelse i skoven. Landbrugsorganisationer og private skovejere udgav ”Spor i landskabet” Og vandrere, o-løbere,
motionsløbere, fuglekiggere, mountain-bikere og stadig jægere stod nærmest i
kø for at komme ud i skoven og boltre sig i dens natur.
Det kan være svært at give plads til begge former for brug samtidig. Det
gælder også ved en moderne pyntegrønt-bevoksning, at de rekreative muligheder er få, og omvendt er det økonomiske udbytte af en lejrplads meget begrænset. Kan de to ønsker til skovens brug overhovedet rummes i den samme bevoksning? Det spurgte vi et par eksperter om:
Skovenes fremtid i Barritskovs skovdistrikt – Thomas Harttung
Hvordan er fremtidsplanerne for skoven? Hvordan afstemmer man folks
forventninger til økonomi, kultur og natur, når man beskæftiger sig med skovdrift? Hvad tænker en ejer?
Thomas Harttung er ejer af Barritskov og skovene Barrit Sønderskov og Barrit
Tykke. Vi spurgte om hans fremtidsplaner med skovene.
Han opridsede to moderne muligheder:
Naturnær Skovdrift og Urørt skov: Begge driftsformer er karakteriseret ved,
at naturlige processer får lov at dirigere skovens udvikling. Det gælder først og
fremmest træernes arter og aldre. Fremtidens skov vil bestå af blandskov. Man
vil lade de træer gro, der klarer sig bedst under de naturgivne forhold, og man
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vil lade dem falde og rådne, når det sker. Der vil være skov i flere etager. Det
giver også plads til mange forskellige planter i skoven - ud over træerne. Og
det giver plads til mange dyrearter i skoven – fra små insekter til de største pattedyr. ”Biodiversiteten” bliver høj.
Naturnær skovdrift i Barritskovs skove: I Barritskovs skove satser man på
”Naturnær Skovdrift”:
De faktorer,
der er afgørende,
når man skal vurdere hvilken metode, der passer
bedst på de arealer, som man har
til rådighed, er
blandt andet jordbunden. Jorden i
Barritskovs skove
er generelt leret.
Det er ikke jordbund for graner;
men også bøgen Skov i flere etager i Barrit Sønderskov, 2020.(KZJ)
kan udvikle fladstrygende - og ikke dybtgående rodnet - i den fede ler. Det gør
træerne vindfølsomme ved stærke storme. Men bøgen trives meget fint på de
bedst drænede områder af skoven.
Jordbunden er dog bedst egnet til ask og eg, og ahorn forynger sig villigt
flere steder. Barritskovs skove er allerede overvejende løvskov og vil med tiden blive ren løvskov. De gældende planer og tegninger viser, at de bevoksede
arealer er dækket af 36% bøg, 23% eg, 24% ask og 11% nåletræ. Granerne er
på vej ud og vil over tid forsvinde helt.
Sygdomme: Asketræerne er problematiske, fordi en svampesygdom, ”askesygen”, har spredt sig, og den er ødelæggende. Man har fældet de fældningsmodne asketræer og med spænding iagttaget de nye skuds udvikling. De ser ikke ud
til at klare sig, og hvis ikke der udvikles modstandsdygtighed overfor sygdommen, må man forudse, at asketræerne vil forsvinde. Det er måske muligt, at
der udvikles en modstandsdygtighed i asketræerne, eller at man finder og importerer en asketræssort, der er modstandsdygtig. Trods problemerne indgår
asketræer fortsat i Barritskovs langsigtede strategi.
Udtagning af træ fra skoven: Barritskovs fremtidsplaner baserer sig på ønsket om at skabe en bæredygtig skovdrift i både økologisk og økonomisk forstand.
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Udover ovennævnte principper om den naturlige udvikling og biodiversiteten, har man - i praksis - besluttet at frede 5000 store gamle træer, der er udpeget til at leve og dø, som de bedst kan. De vil komme til at stå som ”ammetræer” til beskyttelse af opvæksten, og de får lov til at rådne på roden, til glæde for
biodiversiteten, når de dør; men samtidig vil man høste skånsomt blandt andre
store træer, så skoven opretholder en produktion af ved, der kan tages ud, sælges og anvendes.
I Barritskovs skove har man også et fokus på CO2-opmagasinering af hensyn til klimapåvirkningen. Skovenes CO2-lager blev vurderet i 2008. Målet
med den naturnære drift er en fordobling af CO2-lageret på 120 år. Man arbejder med langsigtede planer i skovvæsenet! Man har foretaget en ny måling af
CO2-lageret i 2018, og den viser, at man er på rette spor i forhold til målsætningen. Man er ved at vende 500 års udvikling med for voldsom hugst og CO2udledning naturnær skovdrift og CO2-indledning.
Publikum i forhold til Barritskovs skove: Man har i 20 år arbejdet i retning
af den naturnære skovdrift, og dette indbefatter samarbejde med en række foreninger og organisationer, der også har økologisk og naturnær skovdrift som
mål. Således er Barritskov FSC-certificeret (Forrest Stewardship Council). Det
indbefatter årlige høringer blandt skovens interessenter i omgivelserne.
Adgangen, for almindelige gæster, til det artsrige og spændende miljø i skoven,
er grundlæggende bestemt af skovloven: Meget kort: Man må færdes i skoven
på stier og veje fra solopgang til solnedgang.
Skovens fremtid for Stagsrode Skov – Marc Hammer Holck:
Vi har haft kontakt til biolog Marc Hammer Holck, ansat i Naturstyrelsen
Trekantsområdet, hvor han bl.a. arbejder med forvaltning af naturen, herunder
skovens natur. Han har hjulpet med oplysninger om fremtiden for Staksrode
Skov. Følgende er et sammendrag:
Naturstyrelsen har udpeget Stagsrode Skov til ”Urørt skov”. Det er ikke
sket fra den ene dag til den anden, men har været en lang politisk proces, idet
Naturstyrelsen er en statslig organisation.
Hovedformålet med at udpege en skov til ”urørt skov” er først og fremmest … at give arealerne et forbedret udgangspunkt for deres fremtidige formål med at fremme forholdene for en lang række truede arter af dyr, planter og
svampe og dermed bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversitet.
Stagsrode Skov er kendetegnet ved kystskrænten af plastisk ler, hvilket gør
dynamikken i kystzonen helt ekstraordinær, og skovbæltet langs kystskrænten
indeholder derfor mange sjældne arter. Der er særlig fokus på at sikre og udvide dette område ved at øge mængden af dødt og døende ved og bevare store
gamle løvtræer. Biodiversiteten bliver især fremmet gennem omfattende grøfte36

lukning, genskabelse af vandhuller og fugtige lavninger, som forventes at øge
dynamikken i skoven.
Det betyder på – måske mere - almindeligt dansk: Der er en forberedelsesfase, hvor man ønsker at fremme skovens udvikling til en naturlig skov, der er i
balance med sig selv, sine vilkår i jordbund og klima og et hjemsted for et artsrigt liv af planter og dyr.
Denne proces kendetegnes ved, at
skoven vil blive
mere fugtig - man
vil lukke dræn og
grøfter. Man vil
fremskynde udviklingen mod det
artsrige ved at
svække – ”veteranisere” – nogle
træer, så de hurtigere bliver gamle, Naturskov ved Store Bjergfald, 2020(KZJ)
rådner og bliver et hjemsted for en dyreverden, der ikke klarer at leve i en
skov, der er drevet efter intensive principper. Herudover sikres ”veterantræer”,
altså gamle træer, således at skoven i fremtiden vil have flere store gamle træer. Disse store gamle træer giver unikke levesteder, som kun findes i træer, der
dør og nedbrydes naturligt med alderen.
Efter denne forberedelsesfase vil skoven få lov at passe sig selv. Det betyder, at der fremover ikke bliver ført træ ud af skoven. De af Naturstyrelsen
markerede veje og stier vil blive bevaret. Men der vil f.eks. ikke være behov
for at køre i skoven med store maskiner, så vedligeholdelse af adgangsforholdene vil i højere grad bliver bestemt af om store træer eller skred kan true skovens gæster.
Skoven som CO2-lager indgår ikke i planerne. Bliver CO2 –lagringen større, er det en positiv sideeffekt af hovedformålet, som er at øge artsdiversiteten.
I almindelighed vil den urørte skov koste ejeren penge.
Publikum i forhold til Stagsrode Skov:
Staksrode Skov er, som Barritskovs skove, FSC-certificeret. Også her skal
man overholde regler om at arrangere møder for og orientere mennesker i skovens omgivelser om planerne med skoven.
Statsskovene har udvidede rettigheder for publikum, der færdes i skovene.
Der vil fortsat være P-pladser, farbare veje til P-pladserne, lejrpladser og sheltere bliver bevarede og vedligeholdte. Stier bliver vedligeholdt og ryddet, i det
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omfang de bruges. Man må færdes i skoven – også udenfor stierne - men på
eget ansvar! Der vil kunne falde grene ned i hovedet på gæsten – hvis man er
meget uheldig.
For borgerne i Barrit-Vrigsted-området – og for skovejerne i området, vil der i
fremtiden blive en enestående mulighed for at sammenligne de to driftsformer:
”naturnær skovdrift” i Barritskovs skove og ”urørt skov” i Stagsrode Skov.
Et andet sted i skoven
På mange kort over Barritskovs Skove kan man se et mindesmærke afmærket med et x. Det er beliggende i Barrit Tykke i den skovpart, der hedder
Gl. Abildgård. Her besluttede Bettina (født Kaufmann) og Knud BrockenhuusSchack, at de ville begraves. Greveparret havde et nært forhold til skoven, og
de havde et tæt samarbejde med skovfoged Nielsen om skovens drift i 25 år.
I dag fremstår gravstedet som en lille indhegning med en lille forhøjning,
der dækker gravkammeret, og en enorm rododendron. I øvrigt er stedet ”naturskovagtigt” og i hjørnet har også skovfoged Nielsen fået et minde: Et egetræ er
udnævnt til at være ”Skovfoged Nielsens Eg” – han fortsatte som skovfoged
for Barritskovs skove 25 år mere efter grevens død i 1949.

Begravelsestoget, 1949.

Skovfoged Nielsens Eg, 2019.

Grevebegravelsen, 2019.

Kilder til Skovene i Barrit-Vrigsted Kommune:
Udover arkivalier og billeder fra Barrit-Vrigsted Lokalarkiv og billeder, som
Kjeld Zacho Jensen velvilligt har stillet til rådighed, har vi haft god brug af
nedenstående udgivelser:
Trap: Danmark, 5. udg. Vejle Amt, bind 21, G.E.C. Gads Forlag, 1964.
Bjerre Herreds Bogen I, Glud Museums Forlag 1963.
Bjerre Herreds Bogen II, Red. Knud Søndergaard, Egon Pulz, Børge Kjeldal &
Jacob B. Jensen, Glud Museums Forlag, 2001.
Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture i Statsskovene – Staksrode Skov, 1995
Naturstyrelsen: Staksrode Skov, 2015.
Vejle Fjord – historie, natur, mennesker, kultur. Red. Poul Porskær Poulsen.
Byhistorisk Forlag, Vejle 2015.
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Statens Arkivers korttjeneste: http://www.digdag.dk/
Geodatastyrelsens korttjeneste: https://hkpn.gst.dk/
Danmarks Teglværker – Hedensted Kommune: Verner Bjerge & Jacob Hahnquist Petersen, Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk
Lokalhistorie og beretninger fra Barrit-Vrigsted Kommune 1870-1970. Erik
Nielsen & Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv, 2018.
Boller Slot i 650 år – En godshistorie om mennesker, magt og muld ved Horsens Fjord. Annette Hoff, Wormianum/Landbohistorisk Selskab, 2012.
Mit liv i skov og politik. Fhv. borgmester Jens S. Jensen, Lennart Webers Forlag, udateret.
Søn af en skovarbejder. Kaj Th. Larsen, SID Juelsminde afdeling, 1996.
Palsgaard – Gods og Industri (Einar Viggo Schou – Herbert Schou 1908-1985.
Peter Sørensen, Systime A/S, 2003.
Bogen om Staksrode – fra 1700 og frem. (Byen og dens beboere fra 1700 til
1925). Viggo Nielsen, eget forlag, 2002
Herudover har vi brugt en mængde historiske hjemmesider og services – først
og fremmest Statens Arkivers arkivalieronline: https://www.sa.dk/da/brugarkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/
Kulturoplevelse / naturoplevelse - Kultur-Natur-Kultur
Vi har fået mulighed for at bruge nogle billeder fra Kjeld Zacho Jensens
hånd. Nogle af dem er brugt ovenfor i teksten; men der er så mange billeder, at
vi kun har fundet plads til en mindre del i forbindelse med fortællingen om
skovenes historie. Så herunder og på bagsiden bringer vi nogle flere af Kjelds
fantastiske billeder – fotografier forbinder fortid, nutid og fremtid, derfor er de
så fascinerende.

Rådyr (KZJ

Ræve (KZJ)
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Forår

Stenhøj Strand

Efterår
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