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Årsskriftet er lavet i et samarbejde mellem Hans Ole Pallesen, der har lavet en 

meget stor del af undersøgelserne og Karsten Bjerreskov, der har samlet op, 

skrevet og redigeret. Niels Peder Kjerkegaard har assisteret med at finde bille-

der. 

Henvendelser vedrørende skriftets indhold til Karsten Bjerreskov: kar-

sten@bjerreskov.com eller tlf. 22 99 55 97. 

 

 

Kopiering kun med angivelse af kilden. Da skriftet, som nævnt i indledningen, 

er at betragte som et ”arbejdspapir”, bør oplysningerne tjekkes før brug i anden 

sammenhæng. 

 

 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv, Kirkebro 4B1.sal (i Sognegården), 7150 Barrit. 

Lokalarkivet er åbent den 3. mandag i måneden kl. 9-11 og den sidste torsdag i 

måneden kl. 19-21. Dog ikke i skoleferier; men også åbent efter aftale. Kontakt 

arkivlederen. 

 

Barrit-Vrigsted Lokalhistoriske Forenings bestyrelse: 

Formand: Karsten Bjerreskov, Nørrestrandsgade 5G, 8700 Horsens. E-mail: 

karsten@bjerreskov.com Tlf. 2299 5597. 

Kasserer og sekretær: Per Mogensen, Dynnesvej 19, 7150 Barrit. E-mail: 

permogensen@live.dk Tlf. 7569 1958. 

Bestyrelsesmedlem: Niels Peder Kjerkegaard, Fennen 11, 7150 Barrit. E-mail: 

niels-peder@mail.dk Tlf. 7569 1751. 

 

 

 

Aktive i lokalarkivet – udover bestyrelsen: 

Hans Ole Pallesen, Nedervej 1, Neder Vrigsted, 7140 Stouby 

Marie Pilskog, Randvej 14, Staksrode, 7150 Barrit 

Gete Bennetsen, Lundevej 4, Løgballe, 7140 Stouby 

Hans Jakob D. Hansen, Vangevej 18, Barrithule, 7150 Barrit 

Mie Pallesen, Nedervej 1, Neder Vrigsted, 7140 Stouby 

 

 

Forsidebilleder: 1. Smedearbejde i smedjen på Glud Museum. 2. Barritskov 

Smedje, tegnet af Søren Knudsen 1923. Begge med tilladelse fra Glud 

Museum. 
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Indledning: 

Landbrugets og håndværkernes vilkår 1780-1850: 

Landbrugets udvikling fra 1780 til 1970 var præget af den ene omvæltning 

efter den anden. Først og størst ændrede jordreformerne i slutningen af 1700-

tallet fuldstændig vilkårene for at kunne leve af at dyrke jord.  

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 medførte, at bønderne kunne søge ”bedre 

græsgange”, at de ikke var bundet til den egn og den ejendom, hvor deres aner 

havde slidt i århundreder. 

Udskiftningen af bøndernes og husmændenes jord foregik på Barrit-

Vrigsted-egnen omkring 1788. Den medførte, at bønderne fik samlet deres jord 

- at den ikke lå i strimler mellem de andre bønders jorder. Det gav den dygtige 

bonde mulighed for at udvikle sin bedrift – og den dårlige bonde og husmæn-

dene mulighed for at gå i hundene. Det gav først og fremmest et mægtigt skub 

til produktionen i landbruget, udvikling af økonomien – og befolkningstil-

vækst. 

Der blev oprettet lånekasser, hvor bønderne kunne låne penge til frikøb af 

deres ejendomme fra det gods, som de hidtil havde haft gården i fæste hos / le-

jet gården af.  

Fæsteafgiften var blevet betalt med landgilde – en husleje betalt i penge og 

naturalier – og i hoveri – arbejde på godsets marker eller kørsel med godsets 

produktion. Det var en stor frihed at kunne planlægge ud fra egne behov og ik-

ke skulle afvente godsejerens beslutning og ordre. 
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Reformerne nedbrød til gengæld fælles-

skabet på landet, hvor bønderne hidtil hav-

de truffet afgørelse om såning og høst og 

lavet aftaler med herremanden og hinanden 

om alt andet – når man nu alligevel var 

samlet under bystævnetræet. Bystævnet for-

faldt, og der blev udnævnt sognefogeder til  

at styre gemytterne, der nu ikke længere  

styrede sig selv. Sognefogederne varetog statsmagtens interesser på lokalt plan. 

De bilagde stridigheder, arresterede lovbrydere, meddelte relevante beslutnin-

ger fra statsmagtens side, inddrev restancer, tilså veje og broers tilstand og en 

masse andet. 

Bønderne blev herrer i eget hus; men husmændene - håndværkere og dagle-

jere – der levede af arbejde med hænder, ben og ryg. De var prisgivne. Tidlige-

re havde herremanden, der lejede huse ud / bortfæstede huse til håndværkerne 

en interesse i at behandle dem ordentligt. De var jo hans lejere! Døde de af sult, 

modtog han ingen leje, og han havde ingen daglejere til at udføre nødvendigt 

arbejde. Det hensyn havde bønderne ikke. De betalte for det arbejde, som ”dag-

lejeren” udførte – man lejede hans person og arbejdskraft for en dag. Om dag-

lejeren og hans familie overlevede de andre 364 af årets dage var ikke den en-

kelte bondes problem – før til næste høst. 

20 år efter de første store love om landboreformer kom der love om hus-

mændenes arbejdsforhold. Det var nødvendigt! Op gennem første halvdel af 

1800-tallet faldt tingene efterhånden på plads. Folk på landet fandt sig til rette 

under de nye forhold, hvor bønderne” sad på flæsket” i økonomisk henseende 

og politisk i Sogneforstanderskabet sammen med præsten og områdets største 

jordejer – stadig herremanden. I Barrit-Vrigsted var herremandens repræsen-

tant i sogneforstanderskabet godsforvalteren. Han var også præstens svigerfar, 

så her fik heller ikke bønderne ret meget at skulle have sagt i forhold til sogne-

nes ledelse. 
 

Begrundelse for afgrænsningen 1850-1970: 

Med den politiske omvæltning, Grundloven i 1849, fik husmænd og håndvær-

kere ”med foden under eget bord” (de ejede deres hjem) stemmeret. Det gav 

stødet til en ny udvikling af selvstændighed og bevidsthed om, hvem man var, 

og hvad man ville. 

Nationalisme, grundtvigianisme og en række vækkelsesbevægelser udviske-

de økonomiske forskelle og skabte en ånd omkring samarbejde til fælles bed-

ste. Selvfølgelig var der standsforskelle - rige og fattige; men man skulle ikke 
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Bønder samlet til bystævne. 



være langt oppe ad samfundsstigen før man havde fornemmelsen af, at være på 

vej fremad – sammen! Og ellers kunne man jo udvandre, hvad der også var 

mange, der gjorde. 

Vi har sat 1850 som begyndelsesåret for vore undersøgelser af ”landbrugets 

håndværkere” - smedene. Fra omkring 1850 blev håndværkerne for alvor en 

faktor i bøndernes økonomiske stormløb op gennem 2.-halvdel af 1800-tallet. 

Andelsbevægelsens mejerier, slagterier og foderstofforeninger gjorde landbru-

get til landets vigtigste produktionsfaktor; men det betød også et enormt behov 

for håndværksmæssig kunnen, også i det yderste led hos bonden i landsbyen. 

Hesten skulle skoes, ploven have nyt skær, laden skulle bygges større med nyt 

bindingsværk, avlen skulle transporteres, flere skulle kunne spise og sove i hu-

sene, og man bevægede sig - samfundet blev mobilt, for de flestes vedkom-

mende dog til fods. Det gav arbejde til smede, tømrere, snedkere, hjulmagere, 

træskomagere og andre, der kunne noget særligt med deres hænder. I dette 

skrift valgte vi at fokusere på smedene. 

Vores idé i lokalarkivet var, at det kunne være interessant at følge denne ud-

vikling lokalt. Men hvor langt op mod nutiden??? 

Der er en naturlig grænse omkring de år, hvor industrien overtog rollen som 

den vigtigste produktionsfaktor i landet. Men kan man overhovedet tale om en 

tidsmæssig grænse, hvis den strækker sig over 40-50 år?  

Industrien kom sig hurtigere end landbruget efter 1930-ernes krise. Det be-

tød, at håndværk og industri i løbet af 1930-erne kom til at beskæftige en større 

del af befolkningen end landbruget. Denne udvikling fortsatte i stigende grad – 

også efter 2. Verdenskrig. Skulle vi sætte grænsen omkring 1935? 

Men sammenlignet 

med andre lande fast-

holdt Danmark helt 

frem til slutningen af 

1950'erne en relativt 

stor beskæftigelse og 

produktion inden for 

landbruget. Den dan-

ske landbrugsproduk-

tion var så effektiv, at 

den fastholdt sin rolle 

som landets vigtig-

ste/næst-vigtigste 

produktionsfaktor op 

til 1960-erne.  
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Gadeliv i Barrit Stations centrum, ca. 1950. 



Omkring 1970 havde industrien erobret så meget terræn fra håndværket, at 

nedlukning af lokale håndværk og forretninger blev et meget tydeligt problem, 

så tydeligt at man gennemfører den første kommunalreform. Der var lokalsam-

fund, der ikke længere kunne brødføde sig selv, fordi de ikke havde industri-

produktion og dermed heller ikke mennesker, der tjente løn og betalte skat. 

Det gør 1970 til den naturlige grænse for vore undersøgelser af landbrugets 

håndværkere. De var ikke længere lokale, eller de havde, ligesom ejerne af 

smålandbrugene, taget arbejde i industrien. 

”De gamle” i Barrit-Vrigsted Lokalarkiv opregnede forretninger og hånd-

værksvirksomheder i Barrit St. efter krigen. Det blev til mere end 40. Det blev 

sammenlignet med ”nutiden”, omkring årtusindskiftet, hvor det kunne blive til 

mejeriet og en damefrisør. Det var ikke en ”rigtig” undersøgelse; men en meget 

illustrativ iagttagelse af det lokale erhvervsliv. 

Årsskriftets tema var i første omgang: ”Landbrugets håndværkere i Barrit & 

Vrigsted sogne (1850-1970)”. Det blev senere, da vi opdagede, hvor omfatten-

de det var, til: ”Smedjer og smede i Barrit & Vrigsted sogne (1850-1970)”. 

Vi håber I vil finde det interessant og værd at læse. Og når I finder fejl og 

unøjagtigheder hører vi gerne derom. Send en mail eller ring til redaktøren. 
 

Kilder til dette årsskrift: 

Folketællingslister fra perioden 1850 til 1940. I folketællingslisterne kan man, 

for hver ejendom, se beboernes navne, deres fødested, deres alder og deres 

erhverv. Sommetider er der også andre oplysninger, som f.eks. Hvor og 

hvornår de tilflyttede sognet, hvornår manden og konen blev gift, hvor man-

ge levende og døde børn der har været i ægteskabet på tællingstidspunktet 

m.m.  

Realregistre fra samme periode. I realregisteret, der ligger på Rigsarkivets 

hjemmeside under Arkivalieronline, kan man se alle handeler med reale 

værdier/ejendom fra ca. 1850 til 1950. 

Tinglysningsprotokoller overlapper realregistrene med de samme oplysninger 

og rækker næsten op til nutiden. De ligger også på Arkivalieronline hos 

Rigsarkivet. 

En meget vigtig kilde til oplysninger om håndværksforretninger og håndværke-

re i 1900-tallet er de byvandringer, som lokalarkivet gennemførte 2004-

2011. Vi fik ofte mere at vide, end vi vidste – og skrev det ned. Gode histori-

er kan man aldrig få nok af. 

Erland Porsmoses ”Danske Landsbyer”, Gyldendal, 2008 er brugt som op-

slagsbog. 

Den Danske Ordbog: Fx: 
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Klejnsmed: Smed som udfører smedearbejde af finere karakter fx beslag og 

mindre bygnings- og maskindele 

Grovsmed: Smed som udfører smedearbejde af større, tungere eller grovere 

art, fx gitterværk, vognarbejde eller hestesko. De fleste af fagets arbejdsom-

råder er i dag automatiseret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Smedene i Barrit og Vrigsted sogne 

Smeden var nok landbrugets vigtigste håndværker. Det ses af flere forhold: I 

folketællingerne skulle man svare på, hvad man levede af. Smeden svarede of-

test: ”Smed og husejer/husfæster”, hvor andre håndværkere f.eks. svarede: 

”Husejer/husfæster” og derefter snedker, daglejer eller andet. Smeden varetog 

et job, der krævede viden, erfaring, styrke og håndelag. De var ofte berejste, 

havde været rundt i landet eller endda i udlandet. I Barrit-Vrigsted kom smede-

nes koner fra et forbavsende stort opland. Det kunne også være en lokal ungmø 

eller en enke efter en smed, der tiltrak en smed, der var i lære eller på rejse. 

Smedene blev hurtigere ejere af deres huse, hvor andre håndværkere fortsatte 
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P.S. Krøyers: Smede i Hornbæk, 1875 



som husfæstere. Da smedene i Breth døde eller forlod landsbyen i lidt for hur-

tig takt, gik bønderne sammen, fik bygget en smedje på fællesjorden og annon-

cerede efter en smed til et billigt lejemål. En smed kunne man ikke undvære. 

Der var brug for smeden til at sko bondens 

heste og producere og reparere hans redska-

ber. At arbejde med ild og jern var ingen leg. 

Det betød også, at når der skulle udnævnes en 

brandfoged til at lede arbejdet med at slukke 

en brand, så var det oftest smeden – så kunne 

han jo passende samtidigt holde landsbyens 

brandsprøjte ved lige. 

I takt med landbrugets udvikling – især landbrugets mekanisering -skete der 

også en udvikling i smedeforretningerne. I tiden efter 2.-Verdenskrig, hvor 

mekaniseringen for alvor tog fart uddøde den gamle landsbysmed/grovsmed, 

der arbejdede med at forme jern ved essen og ambolten. Svejseapparaternes 

udvikling medførte store forandringer i arbejdet i smedjen. Landbrugets og 

samfundets udvikling tvang smedene til at specialisere sig. Nogle smede udvik-

lede virksomheder til specialproduktion af det, som de var bedst til, andre blev 

mekanikere eller VVS-installatører, nogle blev forhandlere og reparatører af 

landbrugsmaskiner og enkelte blev ”kleinsmede”, der i højere grad brugte alle 

de nye teknikker til bearbejdning af jern – f.eks. svejseapparatet, drejebænke, 

klippende og skærende udstyr. Smedeerhvervet er det håndværksfag, hvor der 

findes flest specialer! 

Ved gennemgangen af egnens smedjer er vi ”nede på jorden”, og på turen 

rundt til smedjerne vil vi følge en rute med udgangspunkt i Staksrode, så går vi 

til Smedskær, Løgballe og Neder og Over Vrigsted. Derfra går vi østpå til 

Breth og Barrit Station for så til sidst at bevæge os mod syd ned gennem Bar-

rit-landsbyerne - Over Barrit, Barrithule og Barritskovby - til Barritskov, der 

havde sin egen smedje. 
 

Staksrodes smedje, Staksrodevej 27 

Der var en smedje i Staksrode i sidste halvdel af 1800-tallet, og første halv-

del af 1900-tallet. Der var sikkert også en smedje tidligere; men ikke med en 

smed, der boede ved smedjen. I 1834 ser det ud som om smeden fra Stouby 

kommer forbi Staksrodes smedje med mellemrum. Huset er udlejet til bl.a. en 

skrædder. Når vi kommer længere op i 1800-tallet, ser det også ud som om 

smedjen lå, hvor smedjen i Staksrode ”altid” har ligget: på matr.nr. 16c, Staks-

rode By, svarende til Staksrodevej 27.  

Man kan se at ejerne af smedjen i Staksrode skiftede forholdsvis hurtigt i  
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Over Barrit brandfogeds skilt  



1800-tallet og fortsatte til ”bedre” smedjer i andre dele af sognet. Staksrodes 

smede var i flere tilfælde også meget unge – det var et sted man startede. Først 

efter 1900 blev der faste og ordnede forhold omkring bemandingen af Staksro-

de Smedje. At være smed i Staksrode var tilsyneladende på grænsen af et ud-

komme, som en familie kunne leve af. 

Når en bygning er ”udatérbar” i 

BBR-registeret, bliver den dateret til 

at være opført i år 1000. Afløseren for 

den gamle smedje i Staksrode blev op-

ført i ” 1000”. Det betyder ikke, at den 

gamle smedje blev opført før år 1000; 

men at dateringen – også af den nuvæ-

rende smedje - er usikker. 

 

Smedene i Staksrode: 

Ved folketællingen i 1850 var der faktisk 2 smede i Staksrode: 

Niels Nielsen, født ca. 1826 i Ørum var smed i Staksrode omkring 1850. Han 

boede til leje hos husmand og skrædder Jochum Jacobsen og var måske sim-

pelthen smedesvend hos den noget ældre kollega, der også havde titel af 

smed i Staksrode: 

Søren Ulbrichsen, født ca. 1815 i Århus Amt (Ulbrichsen-navnet er ellers 

kendt i forbindelse med håndværkere og arbejdere på Barritskov) var også 

smed i Staksrode omkring 1850. Han var gift med Mette Marie Hansdatter, 

født ca. 1808 i Barrit Sogn. De havde ved folketællingen 3 børn, der alle var 

født i Barrit Sogn, så de stiftede tilsyneladende familie i Staksrode omkring 

1840. 

Niels Christiansen, født ca. 1816 i Slesvig købte i 1855 den matrikel, hvor se-

nere smedjer lå. Det var måske også ham, der opførte den første smedje på 

grunden. Han var gift med Nikoline Nielsdatter, født ca. 1831 i Barrit Sogn. 

Christen Mortensen Vilstrup, født ca. 1860 i Vrigsted blev smed i Staksrode 

allerede som 20-årig, og han var stadig ugift. I folketællingen 1880 blev han 

benævnt ”byens smed”. Han fik dog først råd til at købe smedjen i 1887.  

Betegnelsen ”byens smed” kunne tyde på, at man i Staksrode havde gjort det 

samme som i flere andre landsbyer på egnen: Bønderne købte/opførte en 

smedje, som de lejede ud på billige vilkår. C.M. Vilstrup blev hurtigt gift: 

Hans hustru, Johanne Sofie Nielsen, født ca. 1862 i Barrit Sogn, var 28 år 

ved folketællingen i 1890, og på det tidspunkt havde de allerede 4 børn. Han 

solgte smedjen i 1896 og flyttede til Over Barrit, hvor han fortsatte med en 

smedforretning. 
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Smeden og smedjen i Staksrode, ca. 1880. 



Fra 1896 til 1904 skiftede smedjen ejer 5 gange, og den smed, der blev regi-

streret i Staksrode ved folketællingen i 1901, var ikke ejer. 

Christian Dalby, født 1880 i Uth Sogn, blev registreret som 21-årig smed i 

Staksrode ved FT-1901. Han var ugift og boede til leje i et hus ejet af lærer 

Mouritsen. Christian Dalby stiftede familie senere og oprettede en smedefor-

retning i Barrit St. 

Peter Thomas Jensen blev den næste smed, der fra 1904 blev registreret som 

ejer af matr. nr. 16c, Staksrodevej 27, hvor smedjen lå, og han ejede ejen-

dommen frem til 1950.  

Den smedje, som P.T. Jensen drev var en regulær landbrugssmedje, hvor 

bønderne kunne få repareret deres redskaber og skoet deres heste. Han fik 

tilsyneladende skabt en forretning, som man kunne leve af. Allerede i 1906 

var der kone og barn i huset og smedesvend i smedjen. 

Han var gift med Lovise Lorentsen, født 1879 på Vinding Mark, Århus Amt. 

De havde 5 drenge og en pige. 1 barn døde fra dem. Tilsyneladende hjalp 

man hinanden: Nogle af drengene blev oplært i smedefaget, 1 drev telefon-

centralen, 1 blev chauffør, 1 blev krofatter i Barrit. Sammenholdet og den 

mangfoldige økonomi er måske forklaringen på den lange stabile periode 

med P.T. Jensen i Staksrode Smedje. Smedjen blev fornyet til den nuværen-

de bygning på et eller andet tidspunkt, og huset blev nybygget i 1917. 

Både Lovise og Peter Thomas 

Jensen døde i 1950. Smedjen 

blev i første omgang overtaget 

af sønnen, Karl Jensen; men i 

løbet af få år var der flere af 

børnene, der kommer til at stå 

som ejere, indtil smedjen –i 

1956 - blev solgt til gårdejer 

Niels Hansen, Høgholtgård. 

De sidste år, hvor smedjen var 

aktiv – formentlig frem til 

1964 - lejede og drev smed  

Carl Hansen fra Over Vrigsted selve smedjen. 

Beretning fra lokalarkivets byvandring i Staksrode, 2008: 

Økonomien i smedjen var noget blandet en overgang i 1930-erne. Der var selv-

følgelig smedjen, som den gamle smedemester drev med sønnen Karl som sme-

desvend. Der var apotekerudsalg fra Hornsyld Apotek i forbindelse med cen-

tralen, som begge blev drevet af sønnen, Jakob. Varerne i apotekerudsalget var 
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Staksrode Smedje og Brugsen, ca. 1955.  



noget dyrere end i Hornsyld; men der var jo også et stykke vej til Hornsyld. En 

tredje søn, ”Lille Børge” Jensen (han var simpelthen mindre end ”Store Bør-

ge” Brund) drev lillebilforretning. Han blev på et tidspunkt gift, og han og ko-

nen – sammen med nogle af brødrene – overtog og drev Barrit Kro. 2 andre 

sønner, Svend og Niels, gik ud som daglejere i en periode. Niels drev køb-

mandsforretningen i kroen, da det kom dertil. 
 

Smedjer i Vrigsted Sogn: 

Det ser ud som om Vrigsted Sogns smedje i begyndelsen af 1800-tallet lå i 

Smedskær. Det er også meget naturligt, at når stednavnet ”Smedskær” refererer 

til ”Smedens Kær”, så må der have boet en smed i området. Ved folketællingen 

i 1834 boede der endda 2 smede i Smedskær – og ingen smede i resten af sog-

net. Den ene smed benævnes oven i købet som ”husmand og sognets smed”, 

medens den anden var ”boelsmand og smed”. Det med en ejendoms størrelse er 

en videnskab for sig; men et boelsted var større end et husmandssted og mindre 

end en gård. 

Omkring 1945 var der så meget at lave for en smed i Vrigsted Sogn, at der 

opstod en smedje i Over Vrigsted, og der kom flere til. En overgang i slutnin-

gen af 1800-tallet lå der måske 2 smedjer i Over Vrigsted; men også i Neder 

Vrigsted og Løgballe var der samlinger af ejendomme, der kunne brødføde en 

smedefamilie i kortere eller længere tid. 

Smedens arbejde bestod i at servicere landbruget, så i nyere tid, hvor arbejdet 

kom til at bestå i andet end grovsmede-arbejde lukkede smedjerne i den sydlige 

ende af sognet, og aktiviteten samledes i Over Vrigsted, hvor Carl Hansen i sin 

periode som ejer af smedjen - fra 1935 - udvidede arbejdsområdet med VVS-

arbejde og salg af landbrugsmaskiner. 
 

Smede i Smedskær 

Niels Christensen, født ca. 1788 var smed i Smedskær ved folketællingen i 

1834. Han var også boelsmand, så han var ikke afhængig af indkomsten fra 

smedarbejdet. Han var gift med jævnaldrende Christiane Hansdatter, og de 

havde 5 børn, der var mellem 7 og 16 år gamle. 

I alle senere optegnelser er der kun én smed i Smedskær, den lå på den adresse, 

der i dag svarer til Ferdinandsvej 7. 
 

Smede i Smedskær, Ferdinandsvej 7, (matr.nr. 7p (7g), Vrigsted By): 

Niels Sørensen, født ca. 1800 i Stouby Sogn bosatte sig i som smed i Smed-

skær før 1833. Han var gift med Sidsel Marie Sørensdatter, født ca. 1797. 

Hun var også fra Stouby. De havde i 1845 4 børn der var mellem 5 og 12 år 

gamle, og alle født i Vrigsted Sogn. 
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Niels Sørensen blev benævnt som ”sognets smed” ved folketællingen i 1834, 

så bønderne må være kommet til ham med de ting, der skulle repareres og de 

heste, der skulle skos. 

Niels Sørensen var stadig smed og husmand i Smedskær ved folketællingen i 

1850. Der hørte ca. 7 tdr.land jord til smedjen. 

Søren Nielsen, født 1833 i Smedskær, efterfulgte sin far som smed i Smedskær 

efter 1850, men inden 1860. Han blev gift med Anne Mette Hansen, født ca. 

1837 i Daugård. Ved folketællingen i 1880 havde de selv 2 børn, 1 plejedat-

ter og en smedesvend i huset. De havde økonomi til at bygge ny bolig ved 

smedjen i 1883; men 2 år senere blev den solgt. Ved hans – Søren Nielsen 

(Smeds) - død i 1901 blev han benævnt ”boelsmand i Smedskær”, så han må 

have trukket sig tilbage til en af naboejendommene efter salget.  

Hans Peter Andersen, født 1859 i Løgballe, blev grovsmed i Smedskær i 

1885, hvor han overtog smedjen der. Han var blevet gift med Karen Eskild-

sen Hjerrild, født 1860 i Staksrode et par år i forvejen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De havde ved folketællingen i 1890 4 børn og en smedelærling i huset. I 

1901 havde de 6 børn, på trods af at 2 børn var døde indenfor 1 uge i 1893. I 

1906 var et af børnene oplært som smed og arbejdede som smedesvend hos 

faderen; men H.P. Andersen blev den sidste smed i Smedskær. Hans kone 

døde i 1934, og han døde i 1948.  

Jorden blev skilt fra ejendommen og solgt til Skulsballe, smedjen nedrevet 

og huset blev til almindelig beboelse. 
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Smedjen i Smedskær, 1907. Maleri af P.A. Petersen, Horsens. 



Smedjen i Løgballe, Lundevej 1 (Matr.nr. 37c & 36d, Vrigsted By) 

Allernederst på Lundevej, på vest-siden nord for nuværende Vejle-

Juelsminde Landevej fandtes der en smedje. Den kan ses på gamle kort om-

kring 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvornår smedjen opstod, og hvornår den blev nedlagt vides ikke præcist. 

Men fra 1870 til 1900 var der med sikkerhed smedje på adressen. Smeden dér 

har formentlig haft sine brugere blandt de sydligste gårde i Neder Vrigsted og 

gårde og huse i Løgballe. Det var ikke storhed, der karakteriserede omgivelser-

ne for smedjen, og den lukkede mange år før, man overhovedet begyndte at 

tænke på Vejlevej. 

Smede i Løgballe: 

Peter Jensen, født 1830 i Løgballe, ejede ejendommen på Lundevej 1 i 1870 

og drev smedeforretning der. Han var gift med Dorthea Petersdatter, født ca. 

1830 i Stouby Sogn. De havde i 1870 3 børn, der var 2–10 år gamle og alle 

fødte i Vrigsted Sogn. Så familien har været bosat i sognet fra ca. 1860. P. 

Jensen solgte smedjen i 1873 og flyttede til Over Barrit, hvor han blev regi-

streret som smed i 1880. 

Jens Peter Nielsen, købte smedjen i Løgballe i 1873 og solgte den videre i 

1878. 

Martin Andersen, født ca. 1852 i Daugård, var grovsmed i Løgballe fra 1878 

til 1900. Han var gift med Elna Marie Pedersen, født ca. 1852 i Ørum Sogn. 

De nåede at få 1 barn før 1880; men hun døde i 1881, kun 30 år gammel. 

Martin Andersen blev gift igen, denne gang med Laurine Andersen, født ca. 

1856 i Barrit Sogn. 1890 havde de 5 børn i huset hos sig. 
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Smedjen i Løgballe på kort fra 1886. Kilde: https://hkpn.gst.dk  

https://hkpn.gst.dk/


Martin Andersen solgte smedjen til en Søren Sørensen; men der er ingen 

tegn på en smed med det navn i folketællingen 1901, så man må formode at 

Martin Andersen var den sidste smed på Lundevej 1. 

Beretning: Den gamle vejmand, Rasmus Reedtz, der døde i begyndelsen af 

1980-erne og blev ca. 90 år gammel, huskede den gamle smedje på Lundevej 

og Martin Andersen. 
 

Smedjerne i Vrigsted: 

Vrigsted Sogns smedje lå i første halvdel af 1800-tallet i Smedskær, som for-

talt dér. Men behovet for en smed indenfor rækkevidde steg op igennem år-

hundredet, så det må anses for naturligt, at der på et tidspunkt blev taget initia-

tiv til at få en smed til Over Vrigsted, så der var en smedje i hver ende af sog-

net. I første omgang kan man i folketællingerne se, at der pludselig registreres 

en smed i Over Vrigsted – allerede før 1850. Men først i 1873 er der et endeligt 

bevis for processen, for det år købte Ole Johan Hansen matr.nr. 55, Vrigsted 

By af bymændene (Stevnsvej 4). Enten køber han grunden og opfører en smed-

je, eller også køber han grunden med den smedje, der har fungeret i Over Vrig-

sted i over 25 år. Det sidste anser vi for det mest sandsynlige. 

I Neder Vrigsted opstår der kun sporadisk smedjer. De ligger tilsyneladende 

for tæt på velfungerende smedjer i Over Vrigsted, Smedskær og Løgballe, og 

smedene flytter hurtigt videre til bedre smedjer, hvor man kan brødføde en fa-

milie. 

Smedene i Over Vrigsted, Stevnsvej 4 (matr.nr. 55, Vrigsted By): 

Thomas Jensen, født ca. 1814 i Nebsager Sogn, var fra før 1850 til 1876, hvor 

han døde, smed i Over Vrigsted. Han var gift med Johanne Marie Jensdatter, 

født ca. 1811 i Tamdrup Sogn nord for Horsens. De var tilflyttet sognet om-

kring midten af 1840-erne, idet deres 2 ældste børn var født i Nebsager Sogn, 

medens det yngste barn var født i Vrigsted. 

Søren Hansen, født ca. 1830 i Stouby, var smed i Over Vrigsted omkring 

1870. Han var gift med Maren Klemmensen, født ca. 1832 i Uth Sogn og de 

havde 5 børn, der var 3-14 år gamle i 1870. Smedeparret flyttede noget 

rundt, inden de bosatte sig i Vrigsted i slutningen af 1860-erne. Børnene blev 

født i Stouby, Stenderup og Barrit sogne  

Ole Johan Hansen, født ca. 1850 i Stouby Sogn, var smed i Vrigsted omkring 

1880. Han var den første smed, der havde tiltro til bæredygtigheden af idéen 

om at eje en smedje i Over Vrigsted. I 1873 købte han matr.nr. 55, Vrigsted 

By af bymændene og drev smedje der.  

O.J. Hansen var gift med Marie Kirstin Sørensen, født ca. 1850 i Stenderup 

Sogn. De havde 4 børn, mellem 1 – 9 år gamle, der alle var født i Vrigsted,  
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så smeden havde stiftet bo i Vrigsted ca. 1870. De havde et barn der døde i 

1884 – ¾ år gammelt - og i 1886, kun 36 år gammel, døde faren også. Smed-

jen blev købt af en Thorvald Rikard Hansen; men at han skulle have været 

smed fremgår ikke nogen steder. Marie Kirstin slog sig igennem i Smedskær 

som franskvasker; men det må have været et hårdt liv, for ved folketællingen 

1901 blev hun registreret med at 4 af hendes 7 børn var døde. En datter boe-

de stadig hjemme.  

Men der gik tilsyneladende næsten 2 år før bønderne i Over Vrigsted igen hav-

de en smed i deres midte. 

Jesper Nielsen, født 1864 i Hornum var smed i Over Vrigsted fra 1888. Han 

var gift med, Marie Jørgensen, der var født ca. 1865 – også i Hornum. Hun 

døde og 1896 blev han gift igen, denne gang med Ane Katrine Henningsen, 

født 1869 i Barrit.  

I hjemmet var der i 1901 3 børn og en smedelærling fra København; men 2 

børn fra første ægteskab var døde, og Jesper og Ane Katrine havde endnu ik-

ke fået børn sammen. Og Jesper Nielsen boede på nuværende Stevnsvej 1 

ved folketællingen i 1901. 
 

Smedjen i Over Vrigsted lå, i hvert fald siden starten af 1900-tallet, på 

matr.nr. 10o, Vrigsted By (Stevnsvej 1); men den første smed på Stevnsvej 1 

var ifølge realregisteret Anton Pedersen, der købte ejendommen i 1901 og op-

rettede en smedje. Efter den anden ejer købte Jesper Nielsen - i 1912 - smedjen 

på Stevnsvej. Man må forestille sig, at der har været en form for lejemål, eller 

at Jesper Nielsen har haft en smedje et andet sted og vender tilbage til Vrigsted. 
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Over Vrigsted smedje – og kirken. Huset kunne godt være det nye fra 1927. 



De senere smede i Over Vrigsted – efter 1901: 

Anton Jørgen Pedersen, født 1868, var smed i Over Vrigsted. Han stod 1901 

som den første køber af den matrikel, der blev adressen for Vrigsted Smedje: 

Stevnsvej 1. Han var gift med Karoline, født i 1870, og i 1906 havde de 4 

børn og en smedesvend i huset. Han solgte smedjen i 1907. 

Anders Skanderup Andersen, født 1883 i Vrigsted, var den næste smed på 

Stevnsvej 1, som han købte i 1907 og drev til 1912. Han var gift med Marie 

Hansine Andersen, født 1884 i Åbjerg i Brenderup Sogn på Fyn. I 1911 hav-

de de en søn, der var født i Vrigsted, og en lærling i huset. 

Jesper Nielsen (se ovenfor), født 1864, købte smedjen på Stevnsvej 1 i 1912, 

og han solgte den igen i 1918. Hvor han havde smedje i årene mellem 1901 

og 1912 er uvist. Ved folketællingen 1916 boede han alene med konen, Ane 

Katrine, i huset ved smedjen. 

(Jens) Peter Petersen, født 1888 i Væhr Sogn ved Horsens, var smed i Over 

Vrigsted fra 1918 til 1935. Han var gift med Erikgine Rasmine Pedersen, 

født 1889 i Føvling Sogn nord for Horsens. De kom til Over Vrigsted fra 

Neder Vrigsted, hvor han også havde haft en smedje, og før da havde de boet 

i Kalhave ved Rask Mølle. Peter Petersen rev smedjen i Over Vrigsted ned i 

1927 og opførte en ny. Ved folketællingen 1930 boede han i huset på 

Stevnsvej med sin kone, Rasmine, og en smedesvend. 
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Fra venstre: Landpost Niels T. Bork Jakobsen, smedesvend Henry Jensen, 

smed Peter Petersen stående med Vrigsted Brugsforening i baggrunden og 

Vrigsted Smedje til højre, ca. 1930. 



(Lars) Carl Hansen, født 1905, var smed i Over Vrigsted fra 1935 til 1980. 

Han var gift med Else Nielsen, født 1912 i Korning. Carl Hansen udviklede 

smedeforretningen til også at omfatte VVS-arbejde og handel med land-

brugsmaskiner. 

Omkring 1950 stoppede smeden i Staksrode sin forretning, Carl Hansen le-

jede sig ind i bygningen og var i Staksrode et par gange om ugen i nogle år. 

Carl Hansens søn, Verner Hansen, gik ind i faderens forretning og overtog 

den i 1980. 
 

Beretning fra byvandring i Vrigsted 2004: 

Stevnsvej 1: Carl Hansen og Søren Smidstrup: Smedjen var jo også et sam-

lingssted for byens bønder, og var i hvert fald fast tilholdssted for Søren Smids-

trup – så længe de kunne forliges. 

Gårdmændene havde jo karlene til at gøre arbejdet dengang, så der var altid 

nogle gårdmænd hos smeden og hos købmanden nede i Neder Vrigsted – nogen 

kom begge steder.  

Søren Smidstrup var jo sognefoged, kirkeværge og førte det andet eksemplar af 

Vrigsteds kirkebog; men ellers var han ved smeden. De fleste smede var noget 

hidsige dengang, hvordan det så gik til; det gjaldt også Carl Hansen. Det kun-

ne høres, hvis en hest ikke opførte sig ordentligt, mens han var ved at sko den. 

Engang havde Søren Smidstrup købt en harve hos en maskinhandler, så der 

var gået noget provision fra Carl Hansen. Da Søren Smidstrup så kom og ville 

have sat nyt skaft på en greb, hev Carl Hansen den ud i gadekæret overfor med 

ordene: ”Du ka’ fan’me få ordnet din greb samme sted, som du har købt din 

harve!” 

Men smeden var også en væl-

dig festlig mand, han kunne 

godt fortælle en historie: Den-

gang Hans Kjerkegaard døde 

nede i Barrit: Han havde væ-

ret i Amerika, og var kommet 

hjem med penge nok til at kø-

be et hus, hvor han boede ale-

ne resten af sit liv. Han var  

farbror til konen henne i Overgård, og da han først var død, bestilte hun et nyt 

badeværelse hos smeden. Men Hans Kjerkegaard havde oprettet et legat, som 

pengene skulle gå til ”den børnerigeste familie, der arbejdede ved landbru-

get”, så med Carl Hansens ord: ”Der blev fan’me ikke engang til en rulle lo-

kumspapir!”. 
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Over Vrigsted-parti med smedjen, ca. 1970. 



Smedje i Neder Vrigsted, Lundevej 7: 

Det eneste sikre tegn på en smed og smedje i Neder Vrigsted er Jens Peter Pe-

tersen, der dyrkede smedehåndværket på Lundevej 7. 

Jens Peter Petersen, der er nævnt ovenfor som smed i Over Vrigsted begyndte 

en smedeforretning i Neder Vrigsted – tilsyneladende i et lejet hus. Huset var 

nuv. Lundevej 7, der i det tidsrum, hvor han drev sin forretning – ca. 1912 – 

1918 – blev ejet af Rasmus Therkelsen Brund. J.P. Petersen kom til Neder 

Vrigsted fra Kalhave ved Rask Mølle med sin familie. 

 

Enkeltsmede i Vrigsted Sogn: I folketællingerne i Barrit og Vrigsted er der 

flere smede, end vi kan tilknytte kendte smedjer. De er som regel kun nævnt i 

et enkelt arkivalie og svære at spore.  

Når man talte om ”Vrigsted” var det ofte underforstået ”Over Vrigsted”, for 

her lå kirken og højskolen og her boede sognefogeden i adskillige generationer. 

Landsbyerne: Neder Vrigsted, Smedskær og Løgballe blev som regel benævnt 

som sådan; men ikke alle folketællingernes tællingskommissærer var omhyg-

gelige med stedbetegnelserne – de var almindelige mennesker. At fastslå, hvor 

folk boede ud fra en folketælling, kræver et indgående lokalkendskab. Place-

ringen af en smed kan derfor være usikker, og måske boede smeden ikke en-

gang ved den esse og ambolt, hvor han udførte sit arbejde. Staksrode blev en 

overgang betjent af smeden fra Stouby, og i nyere tid af smeden fra Vrigsted. 

Men herunder fremlægger vi fundene af ”enlige” smede: 

FT-1845, et hus i Neder Vrigsted: 

Frands Georgien, født i Stouby Sogn, blev i FT-1845 registreret som smed i 

Neder Vrigsted. Han boede sammen med et ældre ægtepar i huset. 

FT-1911, Løgballe, Matr.nr 24b, Vrigsted By (Løgballevej 24): 

Niels Rasmussen Nielsen, født 1888 i Vrigsted Sogn, blev registreret som 

smed i Neder Vrigsted ved folketællingen. 

Erindring: Smedje i Smedskærlund, Smedskærlund 11 (Matr.nr. 51k, 

Vrigsted By): 

Her var en smedje, som vistnok lukkede omkring 2.-Verdenskrig. 

 

Smedjer og smede i Breth: 

De ældste optegnelser om en smed i Breth drejer sig om Jørgen Sørensen, 

der allerede fra omkring 1870 og frem til efter 1890 var grovsmed i Breth-

området. Det er uklart, hvor hans smedje lå; men hans tilstedeværelse støder 

sammen med en historie om, at bønderne i Breth havde svært ved at fastholde 

smede. Herom senere. Facts er: 
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Jørgen Sørensen, født ca. 1835 i Barrit Sogn var smed i Breth fra før 1870 til 

efter 1890. Oplysningerne stammer fra folketællinger. Han var gift med Met-

te Kristiansen, født ca. 1836 i Stouby Sogn. I 1870 havde de 5 børn og 1 

smedesvend i huset. I 1880 var den ældste søn i lære hos faderen og havde 

erstattet smedesvenden. 10 år senere var der kun 2 voksne børn tilbage i 

hjemmet, og den ene var i lære hos faderen. Det ligner en meget stabil fami-

lievirksomhed – og er i modstrid med følgende oplysninger. 
 

Ifølge en lokal kilde: Så var der i sidste halvdel af 1800-tallet en gruppe af 

driftige bønder og fra omkring 1850 til 1890 også et teglværk. Ikke desto min-

dre havde man besvær med at fastholde en smed i landsbyen. Udgangen blev, 

at man byggede en smedje på byens fællesjord og udlejede den på favorable 

vilkår til en smed, der ville bygge sit liv på at arbejde for bønderne i Breth. I 

1875 slog smed Jens Mikkelsen sig ned på ejendommen matr.nr. 59, Breth By 

(Serupsvej 3). I 1879 var projektet lykkedes i en grad, så Jens Mikkelsen købte 

smedjen og huset af beboerne i Breth – og så var der ro om den sag! 

Da smeden, i tidligere tid, på en måde var ansat af bønderne, blev der også 

indgået overenskomst om hans løn for det udførte arbejde. Smedens betaling 

skulle udredes på det årlige ”Snegilde”, der blev afholdt 1. nytårsdag. Snegil-

det i Breth var et traditionsrigt festligt indslag på den mørke tid af året. Menu-

en til snegildet var fastlagt fra gammel tid: Flæsk, hvidkål og drikkevarer og 

udover maden, og afregningen med smeden, blev der spillet kort. – traditionen 

fortsatte ud over smedjens lukning frem til omkring 1970. 

Breth Smedje var en typisk landbrugssmedje. En smedje, hvor bønderne fik re-

pareret deres redskaber, fik lavet nødvendige beslag og fik skoet deres heste. 
 

Smede I Breth på Serupsvej 3, (matr.nr. 59, Breth By): 

Jens Mikkelsen, født i Vejle i 1850, kom til Breth i 1875, og han drev smede-

forretning på Serupsvej 3 frem til 1933. Omkring 1880 blev han viet til Met-

te Kjerstine Sørensen, der var født i Vrigsted i 1855.  

Det ser ud som om smedjen fra 1933 

blev ejet af Astrid Elisabeth Hansen i 

særeje. Hun blev gift med smed Her-

luf Dam, der opgav smedearbejdet i 

Breth og blev ansat som smed på 

Stenhøjs Maskinfabrik i Barritskov-

by. Først i 1941 overtog A.E. Dam 

skødet på ejendommen. Vi må tro, at 

Breth Smedje lukkede på et tidspunkt 

mellem 1933 og 1941. 
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Serupsvej 3, 2010. 



Smedjer og smede i Barrit Station: 

Barrit Station opstod omkring Juelsmindebanens station på Breth Mark efter 

1884. Men en del af Barrit St. lå faktisk på dels Barrithule Mark og dels Over 

Barrit Mark. Det kan gøre det meget svært at placere en smedje, der i en folke-

tælling placeres i Barrithule, Over Barrit eller Breth, fordi tællingsdistrikterne i 

gamle dage fulgte ejerlavene. Smedens adresse kunne meget vel være Barrit St. 

Men med anlæggelsen af Juelsmindebanen og etableringen af Barrit An-

delsmejeri overfor stationen i Barrit St. blev der startet en enorm udvikling i 

området. Folk flyttede til fra nær og fjern og bosatte sig på bar mark, der efter-

hånden blev til en driftig landsby – med flere smede!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Smedjer og smede i Barrit St. 

Pallesens Smedje, Brølbæk 20, (matr.nr. 38b, Over Barrit By / Barrit St.): 

Den ældste registrerede smedje i Barrit St. / Barrithule Mark var Pallesens 

smedje. Allerede ved folketællingen i 1850, mange år før Juelsmindebanen 

blev anlagt, drev smed Pallesen en smedje i Barrithule Mark, hvor Barrit St. nu 

ligger. Hans opland må have været husmændene i Breth Surmose og enkelte 

gårde og huse, hvor ejerne var hurtige til at flytte ud fra landsbyernes trygge 

miljø til den jord, som de havde fået tildelt ved den store jordreform. 

Kristian Pallesen, født i Horsens ca. 1823 boede i 1850 til leje og drev smedje 

i Barrithule Mark. I 1858 figurerede han som ejer af matr.nr. 38b – en ejen-

dom, der var udstykket fra Nørlykke, og hvor byens smedje havde til huse i 

en årrække.  

K. Pallesen blev 1853 gift med Mette Kirstine Andersdatter, født ca. 1854 i 

Breth. De fik i hvert fald 4 børn, og han fortsatte smedevirksomheden til  
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Nybyggerbyen Barrit St. set fra nordøst ca. 1900. Læg mærke til de manglende træer. 



1893, hvor ejendommen blev overtaget af hans søn Laurits Frederik Pallesen, 

der arbejdede som stationskarl på stationen. 
 

Peder og Christian Smeds smedeforretning, Brølbæk 21, (matr.nr. 19d, 

Breth By): 

Den næstældste smedje i Barrit St. opstod på matr.nr. 19d, Breth By (nuvæ-

rende Brølbæk 21). Den opstod omkring 1892 – afløste sandsynligvis Pallesens 

smedje. Smedjen var en almindelig landsbysmedeforretning med opgaver for 

landbruget: Reparation af redskaber og skoning af heste; men der var nye mu-

ligheder i forbindelse med jernbanen og mejeriet, der begge var opførte mindre 

end 10 år før smedjen. Det blev til en forretning, der kan karakteriseres som en 

”familievirksomhed”, idet 3 generationer fulgte efter hinanden i virksomheden. 

Peder Rasmussen Jensen, født 1867 i Breth blev smed i Barrit St. omkring 

1892. Han blev 1891 gift med Andrea Mathea Andersen Torp, født 1868 i 

Underup Sogn. De fik børn – mange børn!  

En beretning om smed Peder Smed og de mange børn: Han og konen, An-

drea Mathea fik 16 børn. Hver gang Andrea skulle føde blev beretterens farfar 

tilkaldt for at køre Peder op til jordemoderen på nuv. Skulsballevej 1 for at 

hente hende hjem til Andrea.  

Det var mange år før den nye Vejlevej og ikke engang vejen til Breth var an-

lagt, så vejen til jordemoderen gik ind omkring Barrit og ud forbi kirken. Men 

lige så snart de var kommet op gennem Barrit og skulle dreje op ad Kirkebro 

sprang Peder Smed af vognen og gik hen på kroen, og så så de ikke mere til 

ham, før det hele var overstået. 

Da beretterens farfar havde hentet jordemoderen på denne vis de første 8 

gange, fik Peder det ultimatum, at enten måtte han selv hente jordemoderen i 

fremtiden, eller også måtte han blive i vognen og følge med hjem.  

Så var det slut 

med kroturene, 

og han fulgte 

pænt med hjem - 

også de næste 8 

gange. 
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Peder Smed fejrede 90-års fødselsdag i 1957 med 12 af 13 levende børn. 



Christian Rasmus Jensen, født 1898 i Barrit St. overtog faderens smedefor-

retning på Brølbæk 21 i 1923. Han blev, også i 1923, gift med Mary Johanne 

Knudsen, født 1903 i Bredsten Sogn. De fik 4 børn, hvor den ene søn en 

overgang gik ind i farens smedeforretning, men på et tidspunkt oprettede sin 

egen virksomhed på den anden side af gaden. Hvornår C.R. Jensen lod sig 

pensionere og stoppede forretningen er uklart; men han boede stadig på 

adressen, da sønnen døde i 1983. 

Smedeforretningen på Brølbæk 21 blev solgt i 1985 og har siden været an-

vendt til almindelig beboelse. Mary og Christian nåede at fejre diamantbryllup 

i 1983. 
Peter Jensens smede- og VVS-forretning, matr.nr. 34l, Breth By (Brølbæk 26): 

(Rasmus) Peter Jensen, født 1925 i Barrit St. (Marys og Kristian Jensens 

søn), gik først ind i faderens smedeforretning, men oprettede omkring 1975 

sin egen smede- og VVS-forretning på (Brølbæk 26). Han var gift med Ka-

ren Eriksen, født 1930 i Bjerre Sogn Ved hans død i 1983 blev virksomheden 

solgt til Klejs-Barrit Smede- og VVS-forretning. 
 

Dalbys Smedje, matr.nr. 35d, Over Barrit By / Barrit St. (Brølbæk 16): 

En af smedjerne i Barrit St. lå på nuværende Brølbæk 16. Der havde i et tids-

rum omkring århundredeskiftet været fotoatelier og urmagerværksted ved ur-

mager og fotograf J.H.L. Rørbye i huset. Efter urmageren ejede slagter Morten 

Hansen huset, og i 1923 købte smed Carl Christian Wagner Dalby huset. Han 

indrettede eller opførte smedje i et udhus og drev smedeforretning herfra.  

Udhuset stod stadig (2005) på grunden; men før var der port i gavlen, og der 

var plads til at 2 heste kunne stå bundet, når de skulle skos. Derudover var der 

selvfølgelig esse og arbejdsborde – alt hvad der hørte til i sådan en smedje. 

Placeringen overfor mejeriet var strategisk. Dels 

gav det arbejde på mejeriet og dels passede det også 

med at smeden kunne nå at sko et par heste i den tid, 

det tog for mejeriet at tømme og rense transportspan-

dene, så kuskene kunne få dem med tilbage til land-

mændene. 

Carl Christian Wagner Dalby, født 1878 i Tyrsted, 

havde været smed forskellige steder – bl.a. Staks-

rode – før han blev smed i Barrit St. i 1923. Han 

var gift med Anne Kirstine Henriksen, født 1881 i 

Barrit, og de fik 7 børn. Anne Kirstine og Carl 

Christian døde forholdsvis tidligt i henholdsvis 

1935 og 1940.  
 

- 22 -  

 
A.K. Henriksen & C.C.W. 

Dalby, 1905 



Henry Wagner Dalby, født 1912 i Nebsager 

Sogn, overtog smedeforretningen efter faderens 

død i 1940. Han var en dygtig smed. I Barrit 

Kirke lavede han alle stagerne til stolene, så de 

kunne bruges enten til lys eller blomster, lam-

petterne i siderne og det flotte snoede støtte-

håndtag ved trappen – det var rustbeskyttet efter 

en speciel hemmelig metode, som han havde 

lært i sin ungdom. Noget af det sidste, han lave-

de, var en lysekrone til Vrigsted Kirke. Det var 

omkring 1972. Huset og smedeforretningen blev 

først solgt efter hans død i 1992. 

 
Enkeltsmede i Breth / Barrit St.:  

Ligesom i Vrigsted blev der i arkivalierne, der vedrørte Breth registreret 

smede, som kun er blevet nævnt et enkelt sted og uden præcis angivelse af, 

hvor de arbejdede: 

FT 1890: Et hus i Breth tællingsdistrikt: 

Niels Johan Ernst August Klauesen Kristensen, født ca. 1816 i Aggerskov 

i Slesvig, smed i Breth. Han var gift med Ane Marie Henriksdatter, født ca. 

1837 i As Sogn. 

FT 1911: Et hus i Breth tællingsdistrikt: 

Peder Kristian Mikkelsen, født 1881 Barrit Sogn, smed i Breth. Han var 

gift med Anna Thomine Mikkelsen, født 1887 i Frederikshavn. De var tilflyt-

tet med 2 børn fra København i 1910. 

 

Smedjer og smede i Over Barrit: 

I Over Barrit lå en række store gårde, kroen, kirken, præstegården og skolen, 

og her boede sognefogeden. Selvfølgelig var der også en smedje i Over Barrit. 

Det ser ud som om den første smedje lå i den østlige ende af byen ned mod 

Barrithule. I hvert fald boede den ældst- kendte smed – med sandsynlig smedje 

– på matr. nr. 17b, Over Barrit By (Barrit Langgade 67): 

Johan Herman Petersen (Sjølander) drev smedevirksomhed i Over Barrit fra 

ca. 1880 til ca. 1905. Han var fra Sverige, og søgte sikkert lykken i Danmark 

på grund af de skrækkeligt dårlige forhold i Sverige i årene omkring 1900. 

Der var over 100.000 svenskere, der udvandrede til Danmark i perioden.  

J.H. Sjølander blev født 1836 i Sverige, udvandrede til Danmark og kom til 

Barrit i 1874. Undervejs gjorde han ophold i Klakring Sogn, for hans kone, 
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Enden af gelænderet i Barrit 

Kirke, 2019. 



Karen Marie Thomasdatter, blev født der 1851, og deres ældste barn - af i 

hvert fald 6 - blev også født i Klakring Sogn i 1873. Men fra 1874 til 1906 

levede og arbejdede smed J.H. Sjølander i Over Barrit. 

Allerede i 1880 købte Sjølander jord og byggede hus i Over Barrit (Barrit 

Langgade 67); men han havde også andre evner: Han var ”stenslaaer” / sten-

kløver. Det vil formentlig sige, at han ud over at være smed også var en af de 

svenskere, der havde erfaring med at arbejde med sten.  

Over det ganske land skød der kampestens bygninger op i slutningen af 

1800-tallet. De findes også på Barrit-Vrigsted-egnen. De var som regel op-

førte af svenske stenarbejdere, der tjente til familien hjemme i Sverige ved at 

arbejde med at kløve og bygge med marksten i Danmark i sommerhalvåret. 

J.H. Sjølander var tilsyneladende en alsidig og kompetent smed og håndvær-

ker. 
 

Over Barrits naturlige centrum lå i den vestlige ende af landsbyen, omkring 

kroen. Den lå centralt i forhold til kirken, sognefogeden, skolen og præstegår-

den – og gårdene. Her fandtes også en smed, i hvert fald fra 1901. 

Kristen Mortensen Vilstrup købte matr.nr. 9e, Over Barrit By (Barrit Lang-

gade 24) i 1890, og han drev smedje her i en årrække. Han solgte huset i 1901, 

og der var et par ejerskifter mere i de følgende år; men sandsynligvis fortsatte 

smedevirksomheden, for i 1912 købte Martin Hyldborg nabogrunden og byg-

gede en ny smedje der. Det ser ud som om Martin Hyldborgs smedje var en na-

turlig efterfølger af ”den gamle smedje” i Over Barrit. 

Kristen Mortensen Vilstrup, født 1859 i Vrigsted blev i 1880 smed i Staksro-

de - allerede som 20-årig! Han blev gift med Johanne Sofie Nielsen, født 

1861 i Barrit, og de havde 4 børn, da de i 1890 flyttede til Over Barrit, for at 

fortsætte smedevirksomheden der. I 1901 havde de 7 børn i hjemmet, og den 

ældste søn var i smedelære. De solgte smedjen i 1901, og, som nævnt, blev 

ejendommen solgt et par gange mere i de næste 10 år.  

Den næste sikre registrering af en 

smed i Over Barrit – på naboadressen 

– er Hyldborgs smedje på Barrit 

Langgade 22. 

Martin Hansen Hyldborg blev født 

1878 i Staksrode. Han købte grun-

den (matr.nr. 10g, Over Barrit By) i 

1912 og fik opført smedje. Han var 

34 år, og i næsten 50 år var han så 

”Smeden i Over Barrit”.  
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Hyldborgs Smedje, ca. 1950 



Martin Hyldborg var ugift og døde 1965 på Hjemmet for Kronisk Syge i 

Hornsyld. Han blev begravet på Barrit Kirkegård. 

Beretninger om smed Hyldborg: Hyldborg drev en rigtig gammel smedje, hvor 

det meste arbejde foregik ved essen med læderblæsebælg, der blev drevet med 

håndkraft, og ved ambolten med den store hammer. Der blev aldrig lagt strøm 

ind i smedjen. 

Det fortælles, at Smed Hyldborg var meget temperamentsfuld. I hans gode 

perioder var han lige så god som dagen var lang og en stor børneven; men i 

hans dårlige perioder var han meget hidsig og det kunne være farligt at passe-

re smedjen – hestesko eller værktøj kunne komme flyvende ud over vejen.  

Der fortælles også, at Martin Hyldborg var meget glad for Rød Tuborg - så 

glad at han på et tidspunkt fik egen levering fra øldepotet. 

Som ældre blev Hyldborg invalideret efter at være blevet sparket af en hest, 

som han var ved at sko; men han stoppede først med sit arbejde som smed i 

slutningen af 1950-erne, hvor han var omkring 70 år gammel. Han byttede 

grunden og smedjen med en frugthave som Else og Svend Iversen ejede. De rev 

smedjen ned, Hyldborg hjalp selv til, og de solgte kort efter grunden til Mikkel 

Mikkelsen, der byggede nyt hus derpå.  

Marie Pilskog, Staksrode, om Martin Hyldborg som børneven: F.eks. fik vi 

skolebørn, der skulle med rutebilen til Horsens kl. 7 om morgenen, lov til at 

sætte vore cykler i hans udhus. Hvis man var sent på den, blev cyklerne bare 

smidt, men når vi kom tilbage var cyklerne sat ind, og en evt. punkteret cykel 

var lappet. 

Smedjen på Barrit Langgade 22 blev årsag til gadenavnet ”Smedetoften”, der 

ligger syd for smedjen. 
 

Enkeltsmede i Over Barrit: 

Flere smede er blevet registreret i Over Barrit, men kun en enkelt gang. Det 

kan være i en kirkebog, en folketælling eller andet. Listen er sikkert ikke fuld-

stændig. De kan have haft egen virksomhed, eller boet i leje- eller ejerbolig 

med deres familie, mens de arbejdede hos andre smede. 

Vi har registreret nedenstående: 

Folketælling 1850: 

Tidligere smed Niels Bertelsen, født i Barrit, 77 år, boede med sin kone, 

Ane Nielsdatter, født i Klakring, 76 år i Over Barrit.  

De boede som aftægtsfolk til leje hos væver Peder Sørensen, der var husfæ-

ster hos en gårdfæster. 

Folketælling 1880: 

Smed Peter Jensen, født i Vrigsted, 49 år boede med sin kone Dorthea Pe- 
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dersen, født i Stouby, 50 år plus 2 børn i et hus i Over Barrit. 

Folketælling 1930: 

Smed Henry Schmidt, født 1902 i (sandsynligvis Hovslund, Øster Løgum 

Sogn, Åbenrå Amt) boede med sin kone, Ellinor Ketty Schmidt, født 1907 i 

Odense, i et hus i Over Barrit. De var nygifte på tællingstidspunktet. 
 

Smedjer og smede i Barrithule: 

Over Barrit, Barrithule og Barritskovby var oprindeligt 3 landsbyer med hver 

sin egenart og sociale struktur. Barrithule lå mellem de to andre og var mest 

karakteriseret ved at være en landsby med gårde langs den senere Barrit Lang-

gade. Man kunne forestille sig, at Barrithule, som den midterste landsby havde 

samlet de betydningsfulde faciliteter; men de lå alle i de 2 andre landsbyer. 

F.eks. lå skolen i Barritskovby, kirken og præstegården i Over Barrit og godset, 

Barritskov, der betød overordentligt meget i hverdagslivet lå på den anden side 

af Barritskovby / Barritskovs By; men man havde dog en købmand og en smed 

til at servicere bønderne i Barrithule – dvs. smedjen lå lige vest for grænsen 

mellem Barrithule og Over Barrit: Fattiggården. 
 

Smede i Barrithule 

Peter Andreas Pedersen, født 1877 i Nebsager Sogn, købte hus og byggede 

smede- og maskinforretning på grænsen mellem Barrithule og Over Barrit i 

1905-1907. Huset lå på matr.nr. 19n, Over Barrit By (Barrit Langgade 80), 

og smedjen lå på matr. nr. 19d, Over Barrit By (Barrit Langgade 82) . 

P.A. Petersen var omkring 1900 smed i Barritskovs smedje; men omkring 

vielsen til Emmy Sofie Karoline Amalie Povlsen, født 1881 i Fruering Sogn, 

oprettede han sin egen smedeforretning. Han fortsatte dog med at arbejde i  

godsets smedje, ef-

ter at have etableret 

sin egen. Han blev 

kaldt ”Cykelsme-

den”, både fordi 

han faktisk solgte 

og reparerede cyk-

ler, men også fordi 

man så ham cykle 

ned gennem Barrit 

til arbejdet på Bar-

ritskov. 
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Halfdans smede- maskinværksted til højre, ca. 1950 



Halfdan Munk Petersen, født 1907 i Over Barrit, (P.A. Petersens søn) over-

tog smedeforretningen i 1943. Den udvikledes i retning af større fokus på 

salg og reparation af maskiner. H.M. Petersen var f.eks. den første smed i 

området, der solgte mejetærskere – først i 1960-erne. Halfdan Munk Petersen 

solgte hus og smedje til Helge Pedersen i 1964, og denne ombyggede og ny-

byggede ejendommens huse, så der blev servicestation, mekanikerværksted 

og udstillingshal på adressen. 

 

Anders Pedersens Smede- og Maskinforretning, Barrit Langgade 102, 

(Matr.nr. 28f, Over Barrit By): 

Anders Pedersen, født 1912 i Rårup Sogn, byggede smede- og maskinforret-

ning i Barrithule i 1938. I tilknytning til virksomheden blev der også opført 

bolig. A. Pedersen var gift med Eva Marie Dahl Pedersen, født 1914 i Ham-

mel. 

I starten var reparation af landbrugsmaskiner og installation og reparation af 

centralvarmeanlæg de vigtigste arbejdsopgaver; men ret hurtigt begyndte 

man en mere industriel produktion af elhegn, roeskærere og roetørvaskere. 

I 1947 blev den oprindelige bygning udvidet for at kunne rumme produktion 

af hele kartoffelkogeanlæg og plads til samling af amerikanske traktorer. 

Produktionen af især kartoffelkogeanlæggene medførte udvikling af og pro-

duktion af transportsnegle, der efterhånden kom til at fylde mere og mere i 

fabrikkens produktion. 

Anders Pe-

dersen stod 

for den mere 

og mere spe-

cialiserede 

produktion af 

transportsneg-

le frem til 

1992, hvor 

sønnen, Ar-

rild Pedersen, 

overtog. 
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Anders Pedersens Smede- og Maskinfabrik, 1954 



Smedjer og smede i Barritskovby: 

Barritskovby var fra gammel tid godsets by / Barritskovs by. Der boede god-

sets ansatte blandt de fæstebønder og fæstehusmænd, der også havde deres 

gang på godset i forbindelse med det aftalte ”hoveri”. Fæsternes fæsteafgift 

blev betalt i form af hoveri og landgilde. Som regel var hoveri-delen større, jo 

tættere man boede på godset, og for fæstere der boede så langt fra godset, at 

transporten oversteg arbejdstiden, gjaldt at fæsteafgiften blev betalt næsten 

udelukkende med ”landgilde” - penge og produkter. 

Barritskov havde sin egen smedje (se forsiden af hæftet); men bønderne i 

Barritskovby skulle også have skoet deres heste og repareret deres markred-

skaber. Husmændenes behov var mindre – de havde ikke heste og dyrkning af 

deres jord foregik ofte med lånt udstyr, der blev betalt med arbejde hos bonden. 

Så selvfølgelig var der smedje og smed i Barritskovby. Der var faktisk flere. 
 

Barritskovbys smede og smedjer: 

I forbindelse med byvandringen i Barritskovby-Barrithule i 2007 blev der 

fortalt, at der havde været 3 smedeforretninger i Barritskovby:  

Huset på Barrit Langgade nr. 181, var blevet kaldt ”Berntsdorff”, for indtil 

engang sidst i 1920-erne var der smedeforretning her, ejet af Bernt Smed – 

derfra navnet ”Berntsdorff”.  

En smed, Anders Pallesen, der var smedesøn fra Breth Mark, senere Barrit 

St. nedsatte sig som smed i Barritskovby i 1880: Pallesens Smedje. Smedjen lå 

på nuværende Barrit Langgade 125-127. Den fungerede frem til 1950-erne, 

hvor sønnen lagde hammeren. 

Barrits mest kendte smed, Sigurd Stenhøj, købte sin lærermester, J.P. 

Kammersgaards, smedje på Barrit Langgade 176 i 1917. Fra at være en almin-

delig landsbysmedje drev han den frem til en maskinfabrik med produktion til 

mange lande. Vi kommer ind på de 3 smedjers og deres ejeres historie – og lidt 

om Barritskovs Smedje. 

Bernt Andersen, født 1834 i Klak-

ring Sogn, var smed i Barritskovby 

fra 1865. Smedjen lå på matr.nr. 

55f, Over Barrit By (Barrit Lang-

gade 181).  

Bernt Andersen var gift med Ane 

Margrethe Jørgensen, født 1843 i 

Tved Sogn, Svendborg Amt. Ved 

folketællingen 1880 havde de 3 

børn og 1 plejedatter i huset. 
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Ane Margrethe & Bernt Andersen foran 

Barrit Langgade 181. 



B. Andersen ejede ejendommen frem til 1921, hvor han døde 87 år gammel. 

Om han drev smedjen til det sidste vides ikke. 
 

Efter Bernt Andersens død blev huset brugt som bolig, vistnok mest for folk, 

der arbejdede hos Stenhøjs Smede og Maskinforretning. På et senere tidspunkt 

blev her fagforeningskontor og brødudsalg. 
 

Pallesens Smedje, matr.nr. 77a, Over Barrit By, (Barrit Langgade 125-127): 

Anders Pallesen, født 1856 i Barrithule Mark (det senere Barrit St.) som søn 

af smedemester Christen Pallesen der. Anders Pallesen købte Barrit Langga-

de 125-127 i 1880 og oprettede en smedeforretning på stedet. Han var gift 

med Marie Mikoline Mikkelsen, født 1864 i Hvejsel. Ved folketællingen i 

1901 havde de 5 børn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smedjens placering, på grænsen af Barrithule og Barritskovby, var strate-

gisk. Vest for smedjen lå ”Sprøjtehuset” med Barrits brandsprøjte. Den blev 

vedligeholdt af smed Pallesen. Sprøjtehuset lå i Barrithule, medens nærmeste 

nabo mod øst var Barritskovby Skole. Det gav et kundegrundlag, der omfattede 

både Barrithule og Barritskovby. 

Anders Pallesen drev en almindelig smedje. Han var en ihærdig mand. Hans 

arbejde ved ambolten kunne høres allerede ved 4-tiden om morgenen! Hvornår 

han stoppede sin virksomhed vides ikke præcist; men han døde i 1950, og der 

overtog hans sønner, Gustav og Kristian Pallesen, bygningerne. De havde alle-

rede fra midten af 1920-erne startet en vognmandsforretning, der også havde til 

huse på adressen. 
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Mikoline og Anders Pallesen omgivet af deres familie, ca. 1920. 



Stenhøjs Smede- og Maskinforretning, matr.nr. 49g, Over Barrit by, (Bar-

rit Langgade 176):  
Stenhøjs Smede- og Maskinforretning havde en forhistorie. Allerede fra 1906 

havde en smed til huse på adressen, den blev solgt til Stenhøjs læremester J.P. 

Kammersgaard og derefter til Sigurd Stenhøj i 1917. Det var en almindelig 

landbrugssmedje indtil Stenhøj industrialiserede produktionen, og allerede i 

1929 havde en serieproduktion af hydrauliske autoløftere i gang på adressen. 

Efter 2.-Verdenskrig flyttedes virksomheden til Barrit Langgade 190. 
 

Smede på Barrit Langgade 176: 

Niels Karl Nielsen, født 1883, var smed i Barritskovby fra 1906 til 1908. Han 

købte nuværende Barrit Langgade 176 i 1906. Han nåede at bliver registreret 

i folketællingen samme år som smedemester med hustru, Sine Nielsen, født 

1880, 1 barn, 1 smedesvend og 1 lærling i huset. Allerede i 1908 solgte han 

forretningen igen – hvorfor vides ikke. 

Jens Peder Kammersgaard, født 1883 i Skanderborg Amt, overtog smedjen 

på Barrit Langgade 176 i 1908. Ved overtagelsen kom han fra Aale Sogn. 

Ved folketællingen i 1911 havde han sin hustru, Marie, født 1885 i Urlev 

Sogn, 1 barn, 2 smedesvende og 1 lærling boende i huset, så der var åbenbart 

nok at lave i smedjen. Lærlingen var Sigurd Stenhøj. 

Sigurd Jørgen Stenhøj, født 1894 i Klakring Sogn købte sin læremesters 

smede- og maskinforretning i 1917. Reparation og produktion af dele til 

landbrugets redskaber var i begyndelsen stadig det vigtigste, og i starten fo-

regik det i høj 

grad med hjælp 

fra familien: 

Ved folketæl-

lingen i 1921 

havde han både 

en bror og en 

søster hos sig i 

huset. De var 

henholdsvis 

smedesvend og 

husbestyrerinde. 

Inden folketæl-

lingen i 1925 var 

Sigurd Stenhøj blevet gift med Dagmar Elfrida Jensen, født 1895 i Korning. 

De havde 2 børn, 1 husassistent, 1 smedesvend og 2 lærlinge hos sig i huset. 
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Stenhøjs Smedje, ca. 1917 



Ret hurtigt kom autoreparation og salg af Ford-biler med i smede- og ma-

skinværkstedets program, og med fremkomsten af de lavere Chevrolet-biler fik 

Stenhøj idéen til at lave en hydraulisk autoløfter, og han fik sat den i produkti-

on. Allerede i 1931 var der 10 mænd beskæftiget med produktion af autoløfte-

re, og året efter modtog han den første eksportordre. Så allerede 12 år efter sin 

overtagelse af smedjen på Barrit Langgade 176 kan man sige, at han havde fri-

gjort sig fra afhængigheden af områdets bønders aktiviteter og behov. 

 

Enkelt-smede i Barritskovby: 

Også i Barritskovby faldt vi over smede uden tilhørsforhold til de kendte smed-

jer. De har sandsynligvis arbejdet i Barritskovs smedje, eller hos en af de andre 

smedemestre. Vi fandt nedenstående: 

FT-1850, Barrit Sogn, Et hus i Barritskovby: 

Johan Vilhelm Ulbrichsen, født ca. 1789 i Sachsen. Han var husfæster og 

smed. Han var gift med Maren Poulsdatter, født ca. 1792 i Aakjær Sogn, 

Skanderborg Amt. 

FT-1850, Barrit Sogn, Et hus i Barritskovby: 

Søren Jørgensen, født ca. 1803 i Barrit Sogn. Han var husfæster og smed. 

Han var gift med Ane Kathrine Jensdatter, født ca. 1818 i Barrit Sogn. De 

havde ved folketællingen 3 børn, der var mellem 3 og 10 år gamle, alle født i 

Barrit Sogn. 

FT 1906, matr,nr. 12 a, Barrit By, (Randvej 8/Græsballegård) 

Martin Hansen, født 1878, var smed i Barrit (Lejer) 

 

Barritskovs smedje, matr.nr. 1a, Barritskov Hvd.gård, (Barritskovvej 36):  

Vedrørende Barritskovs smedje så har vores eneste kilde til navnene på godsets 

smedemestre stort set været folketællingerne, hvor man i de elektroniske udga-

ver kun kan søg på navne. I de affotograferede udgaver er der kun den mulig-

hed, at finde den del der har med Barritskov at gøre, og så håbe på at de har hu-

sket, at skrive ”smed” og ikke ” ”tyende” eller andet anonymt. 

FT 1850, Barritskov Hovedgård: 

Niels Christiansen, født i Agerskov Sogn, Haderslev Amt, 35 år, Smed. 

FT 1901, Barritskov & FT 1906:  

Anders Hansen, født 1854 i Allerup? Sogn, Odense Amt, herregårdssmed. 

Bopæl i sognet siden 1900. Der ser ud som om han fortsætter som smed i 

herregårdens smedje, idet smeden der også ved folketællingen i 1906 hedder 

Anders Hansen. 

Beretning: 

Peter Andreas Pedersen byggede smede- og maskinforretningen på græn-

sen mellem Barrithule og Over Barrit i 1907. Han var før det tidspunkt smed 



på Barritskov, og han fortsatte med at arbejde i godsets smedje efter at have 

etableret sin egen forretning. 

 

Vi slutter, som vi begyndte: Et billede af Barritskovs smedje, tegnet af Søren 

Knudsen fra Glud Museum, 1923-1932: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Supplement til BVLA’s årsskrift – 2019 - om smedjer og smede: 
 

Smed Erik Einshøj, Høkervej 3, (matr. nr. 12d, Over Barrit By): 

Hans ERIK Knud Einshøj blev født 1916 i Nyborg. Han blev 1937 gift med Dorthea MARIE Dalby fra 

Barrit St. Hun var datter af smed Christian Dalby over for mejeriet. I den første tid efter brylluppet boede 

de i Hareskoven ved Værløse, og han arbejdede på Burmeister & Wain – skibsværftet og motorfabrikken, 

der i mange år var Danmarks største arbejdsplads. 

Omkring krigens begyndelse flyttede Erik og Marie til Jylland med deres to første børn, Kirsten og Char-

les, der var nyfødt. Under hele krigen arbejdede Erik Einshøj i brunkulslejet ved Abildå nord for Vide-

bæk, og familien blev forøget med 1 barn mere, Poul. 
 

Smedje i Barrit: I 1947 – muligvis før - slog Marie og Erik sig ned i Barrit. De fik et barn mere, Britta, 

og de købte hus, nuværende Høkervej 3, hvor Erik indrettede smedje.  

I starten var smedjen på Høkervej en helt almindelig 

landbrugssmedje. Der blev smedet hestesko og plovjern, 

og der blev repareret landbrugsredskaber og vognhjul.  
 

Nye idéer: Men Erik Einshøjs 10 års erfaring som både 

smed, maskinarbejder og elektrosvejser og en interesse for 

at udvikle og skalere – at lave større eller mindre modeller 

af det han arbejdede med – fornægtede sig ikke. Han lave-

de også håndredskaber, skovle, spader, trillebøre mm. Det 

blev også til skovle i børnestørrelse og til store og små 

trillebøre. Han lavede og solgte kælke. Og i samme om-

gang fik børnene en kælk, hvor der var plads til dem alle – 

også Lisbeth og Hanne, der var kommet til i mellemtiden. 

En 6-personers kælk kunne godt vække opsigt på Kirkebakken bag Barrit Kirke. Allerede på dette tids-

punkt blev hans egne produkter mærket med hans egne initialer ”HEKE” (Hans Erik Knud Einshøj).  

Erik Einshøj var også cykelsmed. Han reparerede cykler 

og solgte nye Wittler-cykler, der var et af de første mærker, 

der blev udstyret med ”hjælpemotor” – en såkaldt ”bagskub-

ber”. De blev indkøbt hos Hede Nielsen i Horsens, der havde 

hovedagenturet. Samtidig lavede og solgte han trehjulede 

cykler med eget mærke til egnens børn.  

Einshøjs iderigdom og lyst til at afprøve idéerne var en 

drivkraft. På et tidspunkt begyndte han at lave glasborde på 

metalstel til blomster og udstilling. Også dét solgte godt – en 

overgang. 
 

Legetøjsproduktion: Allerede efter tiden i brunkulslejerne havde Erik Einshøj lavet et modeltog med 

vogne, der kunne tippe. I Barrit blev der om aftenen lavet små modeller af landbrugsredskaber og trakto-

rer. Der var på et tidligt tidspunkt et samarbejde mellem Erik Einshøj og tømrermester Viggo Jørgensen. 

Skafter og håndtag til redskaber blev lavet på Viggo Jør-

gensens værksted i Over Barrit. Der lavede man også trak-

torernes krop, der blev malet og derefter forsynet med 

skærme, hjul, rat osv. i smedjen. Barrits kogekone og iski-

oskindehaver, Anna Berg, var en dygtig og omhyggelig 

maler af modellerne. Der var to modelserier en lille og en 

større.  

Tømrermester Jørgensen havde været lærling og svend 

hos Ole Kirk Christiansen i Billund, da denne stadig drev 

almindelig tømrerforretning. Han havde nogle meget svæ-

re år i 1930-ernes krise, hvor han begyndte at lave trælege-

tøj, der blev til LEGO – en lidt større virksomhed! Man 

 
Høkervej 3, ca. 1955. 

 
Wittler-Wotan-cykel med hjælpemo-

tor, Velholdt model fra ca. 1952.  

 
To af Einshøjs landbrugsmodeller – fra 

den lille serie. 



må forestille sig, at Viggo Jørgensen og Ole Kirk Christiansen bevarede bekendtskabet, og at den sidste 

under et besøg i Barrit hørte om Einshøjs produktion af metalmodeller. I hvert fald kom Kirk Christiansen 

en dag cyklende ned til Einshøj for i al venskabelighed at diskutere den fælles interesse. LEGO passerede 

allerede før 1950 millionomsætningen, så der var ikke tale om konkurrence mellem de to legetøjsprodu-

center. Men legetøjsmodellerne greb om sig og omkring juletid flød boligen på Høkervej med modeller, 

der var på forskellige stadier af færdiggørelse og pakning – et arbejde som også børnene deltog i; men 

økonomien fulgte ikke rigtig med tidsforbruget. Og der var store udenlandske konkurrenter som Dinky 

Toys / Matchbox, der også lavede metalmodeller af landbrugsmaskiner. 

Erik Einshøj blev ansat hos Stenhøj, hvor han blev svejseinstruktør i CO2-svejsning, og havde pro-

duktion af flaskegasbeholdere i entreprise hjemme hos sig selv. Der kom næsten dagligt en af Pallesens 

røde lastbiler med halvfabrikata – svøb, bund, cylinder, top og studs – der blev svejset sammen og tæt-

heds- og trykprøvet og leveret tilbage til Stenhøj. 

Iderigdom og fingersnilde var en stadig drivkraft for Erik Einshøj. På et tidspunkt udviklede han en 

kornblæser, der kunne kaste korn op i en korntørringssilo. Der var på det tidspunkt et samarbejde med 

Klejsgård, som udviklede og producerede nogle af de første korntørringsanlæg. Men i en lille virksomhed 

kan det være vanskeligt at gøre en idé økonomisk bæredygtig - selv en god idé. 
 

Efter Barrit: I 1961 blev Einshøj ansat som værkfører på Niels Tauls Maskinfabrik i Vinding ved Vejle 

– landbrugsmaskiner i fuld størrelse. Huset på Høkervej blev solgt, og familien, hvor de fire yngste stadig 

var hjemmeboende, flyttede efter arbejdet.  

Omkring 1971 fik Erik Einshøj konstateret dårligt 

hjerte og stoppede hos Taul. Familien flyttede til Vester 

Ørum ved Lindved nord for Vejle, hvor de købte det 

gamle forsamlingshus og fik det indrettet til beboelse. 

Marie åbnede en pølsevogn og Erik Einshøj??? Nej, 

han var ikke indrettet til at sidde stille, så han begyndte 

at lave forsirede og snoede smedejernslysestager og 

do.-kranse, og han udviklede apparater, så de selv kun-

ne lave både dyppede stearinlys og bloklys. De tog selv 

rundt til torve i købstæder i omegnen og markeder i et 

større område – bl.a. Ho Fåremarked – hvor der var af-

tagere af HEKE-lys og -stager. I løbet af få år var for-

samlingshuset for lille, og de flyttede til Rask Mølle, 

hvor de købte hus ved kroen og lejede den gamle foder-

stofforretning til produktionen.  

 

 

Marie og Erik Einshøj lagde op i 1980, efter 10 år 

hvor de ”spredte lys over land” og nød det! Erik døde 

i 1995 efter 15 års aktiv pensionisttilværelse med Ma-

rie – de cyklede meget. Marie døde i 2001 og blev 

begravet på sin 85-års fødselsdag. Deres 6 børn lever 

(2021) stadig. 

 

Karsten Bjerreskov, Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 

Marie og Erik Einshøj ved deres guldbryl-

lup, Horsens, 1987. 

 
Erik med et stort og et lille bloklys og Marie 

ved dyppelys-apparatet. 
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