
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrit-Vrigsted Lokalarkiv 2021 
  

2014-B067, Løgballe Camping, ca. 1980. 



Om denne pjece – og lokalarkivet: 
 

Med denne pjece vil vi fra lokalarkivets side forsøge at give en be-
skrivelse af Løgballe, som det så ud i perioden fra ca. 1930 til ca. 
1970. Og vi vil også skrive lidt om menneskene i nævnte periode. 
 

Pjecen skal ses som en selvstændig del af en større helhed, idet 
den er blevet lavet i forbindelse med en ”byvandring” i området. Ka-
ren Margrethe Bennetsen / ”Gete”, der selv har boet i området si-
den 1976, har konsulteret ældre medborgere i området om erin-
dringer om personer og begivenheder, der er flettet sammen med 
lokalarkivets undersøgelser i foreliggende pjece. Vi håber pjecen 
under byvandringen bliver til en ”starter” for flere erindringer og hi-
storier om det lille skønne område, som Løgballe er og var. 
 

Årstallene, 1930 og 1970, skal opfattes meget ”elastisk”. I virke-
ligheden kan man ikke sætte sådanne tidsgrænser. Folk flytter til og 
fra, de fødes, og de dør. Der kom til tider nye ejere og dermed nye 
aktiviteter i husene. Nogle grunde bliver opkøbt, lagt sammen med 
andre og huse bliver revet ned. De, der kan huske tilbage til den tid, 
vil vide, at ikke alle aktiviteter og ikke alle nævnte mennesker var 
aktive i hele perioden, men hovedvægten og formålet med pjecen 
er altså at give et indtryk af Løgballe i nævnte periode. 
 

Hvis man vil have flere detaljer om et enkelt hus og forfølge dets 
specielle historie, kan vi i mange tilfælde hjælpe med yderligere op-
lysninger i lokalarkivet. 
 

Vi er også altid interesserede i yderligere oplysninger om steder, 
begivenheder og personer – og billeder! - der har tilknytning til Løg-
balle i særdeleshed og Barrit og Vrigsted sogne i almindelighed. 
 

Barrit Vrigsted lokalarkiv har åbent den sidste torsdag i hver måned 
fra kl. 19.00 – 21.00 i Byens Hus i BKI-Centeret – skoleferierne dog 
undtaget. Man kan også henvende sig til Karsten Bjerreskov, tlf. 22 
99 55 97 eller e-mail karsten@bjerreskov.com og lave en aftale. 
 

Skriftets billeder er stort set alle kopieret fra Det Kongelige Biblio-
teks Luftfotosamling https://www.kb.dk/  – markeret med DKB-L un-
der billedet. 

Barrit- Vrigsted Lokalhistoriske Forening 
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Løgballe 1930-1970: 
 

Navnet ”Løgballe” er gammelt, i hvert fald adskillige hundrede år. 
Det hentyder til et jævnt stigende landskab, en bakke – i gamle da-
ge en balle - hvor løgplanter var meget almindelige. Bakkerne, 
skovbevoksningen og de små ejendomme, der ligger smukt indpas-
set i landskabet, der skråner ned mod Staksrode Skov og Vejle 
Fjord, er også i dag et umådeligt smukt område.  
Løgballe strækker sig langs Løgballevej fra den sydligste ejendom, 
”Løgballe Bund”, op til Vejlevej. Her ligger nogle huse og ejendom-
me mellem Smedskær Skov og Hyrup Bæk. En lille gruppe af ejen-
domme i den sydligste ende af Lundevej mod Neder Vrigsted – op 
til Det Lille Træ – regnes også til Løgballe. 

Fra gammel tid, og nu snakker vi midten af 1800-tallet, var Løg-
balle også et område, hvor der levede åndeligt vakte personer af 
forskellig kristelig observans. Mange blev grebet af metodismen, 
der lokalt havde et centrum på Kramsagergård syd for Hyrup; men 
som allerede før 1870 fyldte så meget i Løgballe, at man oprettede 
privatskole og forsamlingshus i nuværende Vejlevej 70. Nogle ud-
vandrede til Amerika, andre sluttede sig til metodistmenigheden i 
Hornsyld, og nogle tilbageblivende fortsatte med at samles privat. 
Også i nyere tid blev der afholdt kristne sommerlejre i Løgballe 

Skønhed og ro er væsentlige dele af et lokalsamfunds tiltræk-
ningskraft. Et andet skift i historien om Løgballe var udviklingen af 
turismen. Den var begyndt med sommerlejrene; men tog fart i 1967, 
hvor ejeren af husmandsstedet på Løgballevej 12 omdannede 
ejendommen til campingplads. Den har været en væsentlig faktor i 
Løgballes synlighed med tiltrækning af gæster fra et meget stort 
område, med arrangementer for campister og lokale og med initiati-
ver i forbindelse med anlæggelse/vedligeholdelse af stier i området. 

I perioden 1930 til 1970 så Løgballe i øvrigt ikke meget anderle-
des ud, end det vi kender i dag. Menneskene i Løgballe arbejdede i 
begyndelsen af perioden med deres egen jordlod; men de fleste 
supplerede med daglejerarbejde eller småhåndværk. I slutningen af 
perioden var de arbejdsmæssige forhold cirka de samme. 

Den største forskel på det gamle Løgballe og nutidens Løgballe 
er nok Vejlevej, der blev anlagt i 1940-erne.  
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Hvor Løgballe før var nogle spredte huse og husmandssteder, som 
landposten nærmede sig trækkende sin cykel over ”Æ Gruekedel” 
fra Smedskær, og som for beboere og besøgende var det yderste 
af det yderste af Vrigsted Sogn, blev det pludseligt meget nemmere 
at komme til Løgballe fra Hyrup-Stouby og Smedskær-Barrit. 
I dag er nogle ejendomme gennemgribende renoveret og blevet til 
fantastiske rammer for en familie med let adgang til skov og strand. 
Indenfor en time kan man nå både Odense og Århus. Man burde 
ikke komme til at tænke på ”udkantsdanmark”; men andre ejen-
domme står og forfalder som ”håndværkertilbud”, der afventer kø-
bere med et mere end almindeligt godt forhold til deres pengeinsti-
tut, så udtrykket kan siges at ligge lige under overfladen. 
 
Vi har planlagt byvandringen i Løgballe med udgangspunkt fra Løg-
balle Camping, hvorfra turen bevæger sig sydpå mod Løgballe 
Bund. Vi går så tilbage nordpå, over Vejlevej til Lundevej 6, der er 
det nordligste hus i Løgballe, hvorfra husene og deres mennesker 
kommenteres, mens vi returnerer til Løgballe Camping.  
Kommentarerne til husene og deres beboere følger ruten og altså 
ikke husnumrene. Der er et kort på midtersiderne, hvor man kan 
danne sig et overblik over Løgballe. 
 
Løgballe 1930-1970 - Husene og menneskene: 
 
Løgballe 12: Husmandssted, Løgballe Camping.  
Ejendommen opført i 1870. Husmand Søren Sørensen købte 
ejendommen i 1907 og drev den frem til 1946. Anders Peter Jen-
sen og hans kone, Astrid, 
købte stedet i 1947. De leve-
de også af ejendommen. De 
kom fra Lundevej 3 og ejede 
nogle år begge ejendomme. 
Køberne i 1964 var Else og 
Christian Kjær, der de næ-
ste 30 år etablerede og udvik-
lede Løgballe Camping. 
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Løgballevej 12, 1954, DKB-L 



Løgballevej 14: Husmandssted 
De gamle bygninger fra 1770 blev nedrevet og nye opført i 1986. 
Conrad Andreas Kofo-
ed og hustru Astrid 
Johanne købte ejen-
dommen efter deres 
bryllup i 1920 og levede 
der til 1986. Han var fra 
Bornholm og hun fra 
Stouby. De fik 5 – 6 
børn, og levede af jor-
den og hans indtægt 
som dels skovarbejder 
og dels daglejer ved 
landbruget. 
 

Løgballevej 16: Husmandssted, murermester 
De gamle bygninger fra 1871 blev nedrevet og nuværende opført i 
1960. Mange – nogle meget kortvarige – ejerskifter gennem årene 
fra 1914 til Hans Egede Hansen med hustru Karen købte ejen-
dommen i 1941. Han var murermester og aktiv i lokalpolitik. Han 
blev valgt ind i kom-
munalbestyrelsen og 
blev formand for tek-
nisk udvalg. De drev 
også husstedet frem 
til 1970, hvor en søn, 
Jens Egede Glyngø, 
overtog ejendommen, 
der fortsat er i famili-
ens eje. 
 
 

Løgballevej 18: Husmandssted 
De gamle bygninger fra 1860 blev nedrevet og nuværende opført i 
2009. Arne J. Hansen og hustru Meta købte ejendommen i 1928 i 
forbindelse med deres bryllup. De boede ved FT 1940 på ejen-
dommen med 4 børn. Han var husmand – de levede af ejendom-
men og ejede den frem til 1972. 
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Løgballevej 14, ca. 1950. DKB-L 

 
Løgballevej 16, ca. 1950, DKB-L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løgballevej 20: Husmandssted, tømrer, hyrdehundekennel 
Den oprindelige ejendom med bygninger fra 1857 lå nede ved 
bækken. Nuværende (2021) ejendom er opført i 1974. 
Husmand Sigvald Martinus Kramer og hustru Gerda Mary købte 
ejendommen i forbindelse med deres bryllup i 1938 De levede dels 
af landbruget og dels af hans løn som arbejder i skoven – stødop-
tagning. Peter Gold og Ove Petersen ejede begge ejendommen i 
en 10-årig periode. Den sidste havde også en biindtægt som musi-
ker. 
Ove Petersen flyttede til 
Rosenvold i 1964, hvor 
Johannes Hansen køb-
te ejendommen. Han var 
tømrer, og hustruen drev 
kennel med hyrdehunde. 
De opførte i 1974 byg-
ningerne ti deres nuvæ-
rende placering. 
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Løgballevej 18, ca. 1950. DKB-L 

 
Løgballevej 20 ved bækken, 1961, DKB-L 



Løgballevej 22 / ”Løgballe Bund”: Husmandssted, brøndgra-
ver, vejmand:  

Ejendommen blev opført før 1877. 
Jens Jørgen Reedtz var brøndgraver. Han overtog ejendommen 
ved mageskifteskøde i 1889 og ved FT1940 var han aldersrente- 
nyder i ejendom-
men, som hans søn 
Rasmus Reedtz 
overtog i 1918 efter 
brylluppet med hu-
struen Hansine 
Margrethe (1895- 
). De havde hoved-
indtægt fra hans 
arbejde som vej-
mand; men de drev 
selv følgelig også 
husmandsstedet.  
 
Løgballevej 24: Husmandssted 
De gamle bygninger fra 1839 blev nedrevet og nuværende opført i 
1988. 
Christen Madsen med hu-
stru Jensine Mikkeline 
købte ejendommen i 1923: 
De levede dels af hus-
mandsstedet og dels af 
hans løn som daglejer ved 
landbruget eller i skoven – 
stødoptagning. De havde 
ikke mindre end 14 børn! 
Ved FT1940 havde de 7 
børn i huset. En søn, 
Svend, der kørte for mølle-
ren i Stouby overtog ejen-
dommen. Et par andre 
sønner Knud og Poul var 
murere.  
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Løgballe 22 / Løgballe Bund, ca. 1950. DKB-L 

 
Løgballevej 24, ca. 1950. DKB-L 



Løgballevej 5: Kunstnere 
Huset blev opført omkring 1900 og kraftigt ombygget i 1964. 
I årene 1926-1956 var ejeren Axel ”Mygdal” Madsen, som var ar- 
bejdsmand. Årsag til 
tilnavnet ”Mygdal” ken-
des ikke. I 1956 overtog 
Ove Mechlenborg hu-
set. Han boede der, lidt 
eneboeragtigt, frem til 
1962, hvorefter Merete 
og Olaf Marcussen 
overtog huset. De var 
begge to kunstmalere, 
og Merete arbejdede 
derudover også ved 
Vejlefjord Sanatoriet. 
 
Løgballevej 26: Husmandssted, mælkekusk, maskinstation 
Oprindelige bygninger var fra 1873, 1920 blev bygningerne udvidet 
og 2020 blev ejendommen kraftigt renoveret / nybygget. Hans 
Christian Laursen ejede ejendommen op mod 1951, hvor Svend 
Christensen og hustru Inger købte ejendommen. De levede af  
ejendommen og 
hans løn som 
mælkekusk. 
Jens Ole Skib-
sted købte 
ejendommen i 
1960, drev ma-
skinstation fra 
ejendommen og 
boede der fort-
sat indtil for få år 
siden. 
 

Fra Løgballevej 26 ,ved Vadstedbro, går turen op til den nordlige 
ende af de ejendomme der ligger på Lundevej syd for Det Lille Træ. 
Der genoptages turen. 
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Løgballevej 5, ca. 1950. DKB-L 

 
Løgballevej 26, ca. 1950. DKB-L. 



Lundevej 6: Et husmandssted  
Oprindeligt hus opført 1837. Nuværende hus er fra 1979. 
Laurs Jørgensen og hustru Mette Katrine levede som pensioni-
ster i huset i over 20 år til hans død i 1933. Efter flere kortvarige 
ejere, købte Jens Kristian Pedersen Magelund og hustru Sofia 
Oparka (polsk), ejendommen i 1939. De boede der i over 40 år, og  
levede dels af hus-
mandsstedet, og dels 
af at han gik som dag-
lejer ved landbruget. 
En overgang arbejde-
de han i brunkulslejer-
ne. De havde ifølge 
FT1940 to børn. Datte-
ren Maria overtog 
ejendommen efter 
forældrene i 1976. 
 
 
Lundevej 4: Et husmandssted: 
De oprindelige bygninger fra før 1845 er alle nedrevne. Stuehuset 
er opført 1976. 1960 blev Lundevej 2 udstykket fra matriklen. 
Peder Frederiksen (bedstefar til landpost i Vrigsted Sogn i over 40 
år, Peter Frederiksen) levede af husmandsstedet frem til 1943. De  
næste ejere, Villi-
am Skovgaard 
Jensen med hu-
stru, Sigrid Kjer-
stine Frederikke 
og Laurids Sig-
gaard fra 1954 til 
1960, supplerede 
begge udkommet 
fra husmandsstedet 
med arbejde på 
Barritskov, som de 
havde mange histo-
rier fra.  
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Lundevej 6, ca. 1950. DKB-L 

 
Lundevej 4, 1950. DKB-L. 
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Kort over Løgballe ca. 1960. 



Henning Bennetsen købte ejendommen 1960. Han var maskinar-
bejder ved Stenhøj samtidig med at han drev husmandsstedet – og 
hjalp til på forældrenes ejendom på Vejlevej 76. 
 
Lundevej 3: Et husmandssted 
Oprindeligt hus, opført omkring 1870, blev gennemgribende renove-
ret og udvidet i 2007. 
Anders Peter Jensen og hustru Agnes ejede ejendomme fra 
1930  
til 1952. I 1947 købte de 
Løgballevej 12, der senere 
blev til Løgballe Camping. 
De drev ejendommen som 
husmandssted. Anders Pe-
ter var en temperamentsfuld 
mand, der ikke havde det 
godt med naboer, der kom 
for tæt på. 1952 overtog 
sønnen, Mogens Jensen, 
ejendommen og Agnes og 
Anders Peter flyttede ned til 
Løgballevej 12. Mogens ud-
lejede ejendommen i en 
længere årrække – også til 
faderen. 
 
Lundevej 2: Et hus 
Huset ligger på frasolgt jord 
fra Lundevej 4 (Laurids Sig-
gaard). Efter købet opførte 
Jens og Frida Reedtz hus 
og udhus på grunden. Han 
kom nede fra Løgballevej 22, 
de havde 6 børn, og Jens ar-
bejdede ved Barrit Porte i 
mange år. 
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Lundevej 3, 1959. DKB-L. 

 
Lundevej 2, 2021. KZJ. 



Lundevej 1: Husmandsted, tidl. Smedje, snedker 
De oprindelige bygninger var fra før 1873. De var rammen om et 
husmandssted, hvor ejerne i en årrække i slutningen af 1800-tallet 
også drev smedeværksted. Nuværende bygninger opført 2007. 
Niels Juhl Nielsen 
og hustru Anna Ma-
rie ejede ejendom-
men i årene 1924-
1969. I FT1940 blev 
han registreret som 
tømrer og husmand. 
Niels var en dygtig 
snedker og tømrer og 
arbejdede mange år 
hos tømrer Svend 
Harry Rasmussen i 
Vrigsted. 
 
Vejlevej 51: En gård / ”Bøgensminde” 
Bygningerne opført 1895. Ejendommen var i Nikolajsens-familiens 
eje fra 1871 til 1994 – og måske tidligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 –  

 
Lundevej 1, ca. 1950. DKB-L 

 
Vejlevej 51 / Bøgensminde, 1950. DKB-L 



Knud Nikolajsen købte Bøgensminde i 1871. Han var gift med 
Mette Marie, og de fik 2 sønner, hvor den ældste Nikolaj Ole Niko-
lajsen startede savmøllen i Smedskærlund og den yngste overtog 
gården efter forældrene. Den yngste søn var Kristian M. Nikolaj-
sen, der overtog gården i 1904 og drev den frem til sin død i 1960. 
FT1940 fortæller om familien: Gårdejer, konen, Hansine Kirstine, 
hjalp med malkning og sønnen, Knud, var karl på gården. Knud Ni-
kolajsen og hustru Sofie overtog ejendommen i 1960, og drev 
den frem til hans død i 1994, hvorefter den blev solgt ud af familien. 
 
Vejlevej 66: Et hus, snefoged, kogekone 
Huset blev opført før 1880. Det var i årene 1921-1939 ejet af Barrit-
Vrigsted kommune, der lejede det ud til trængende. 
Niels Kristian og Helga 
Poulsen overtog eje-
dommen fra Barrit-
Vrigsted Kommune i 
1939 og beboede den 
frem til 1982. Niels var 
murerarbejdsmand og 
en overgang også sne-
foged, og hun var koge-
kone. Ifølge FT1940, le-
vede han dengang af 
kloakarbejde. 
 

Vejlevej 68: Et hus 
Det oprindelige hus blev opført 
1874. Det blev nedrevet i 2020 
og grunden lagt til Vejlevej 70. 
Frederik C.L. Christoffersen, 
som købte ejendommen i 1925, 
døde før 1940 idet hans enke, 
Maren, ved FT1940 boede alene 
i huset som ”rentier”. Gårdejer 
Kristian Marius Nikolajsen på 
Bøgensminde (Vejlevej 51) – 
købte huset i 1945 – måske  
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Vejlevej 66, 1959. DKB-L 

 
Vejlevej 68, 1959. DKB-L 



tænkt som aftægtsbolig? - og ejede det til sin død i 1960. Han leje-
de det sandsynligvis ud.  
Oluf H. Møller med hustru Selma Johanne købte huset af K.M. 
Nikolajsens arvinger i 1960. De levede i huset som pensionister. 
Hun døde i 1965 og han i 1968 – 80 år gammel.  
I 1968 købte Søren Frandsen / ”Søren Sødsup” med kone og 2 
børn huset” . 
 
Vejlevej 70: Et hus, tidl. skole og forsamlingshus, vejmand og 

husmoderafløser, kogekone 
Det oprindelige hus blev opført før 1880. Det var ejet af Den Meto-
distiske Kirke, der brugte det som skole og forsamlingshus for med-
lemmerne, måske også som bolig for en lærerinde. 
I perioden 1925-
1970 blev huset 
ejet af vejmand 
Frederik Han-
sen og hustru, 
Jensine Julie, 
der købte huset 
efter deres bryl-
lup. Ved FT1940 
var han vejmand 
- i Vrigsted-
Løgballe – og de  
havde 3 drenge boende hjemme, Jensine arbejdede i en tid både 
som kogekone og husmoderafløser.  
 

Vejlevej 72: Et hus  
Det oprindelige hus blev opført i slutningen af 1800-tallet af Niels 
Nielsen Brok. 2018 blev ejendommen købt af ejeren af Vejlevej 74 
og huset revet ned.  
Jens Julius Rønsholt med hustru Rasmine Karoline købte huset 
som 50-årig i 1910. Han døde i 1939 som aldersrentenydende, 79 
år gammel. Rasmine overlevede ham med godt 10 år og boede i 
huset til sin død i 1950. Den næste beboer trak sig også tilbage til 
Løgballe, idet Anton Neve købte huset som 58-årig i 1950 og boede 
der til sin død i 1967. Han var tidligere købmand. 
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Vejlevej 70, 2021, KZJ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejlevej 74: Et hus 
Det oprindelige hus er opført omkring år 1800 og gennemgik en 
kraftig ombygning og udvidelse i 1998. 
Aksel Andersen ”Den Tavse Dansker” med hustru Katrine køb-
te huset af Peder Hansen i 1941. Aksel var daglejer, og han og Ka-
trine havde 2 sønner og en datter (Peter, Verner og Martha). Mar-
tha døde tidligt af hjerteslag. Den næste ejer sømand Kaj Laudal 
Iversen solgte huset i 1977. 
 
Vejlevej 76: Husmandsted  
Husmandsstedets bygninger blev opført omkring 1900. 
Axel og Alma Ben-
netsen købte ejen-
dommen i 1931 og 
drev den som alminde-
ligt landbrug med kø-
er, grise, får - og he-
ste, som også blev 
brugt til at køre mæl-
ketur med for Barrit 
Mejeri. De fik 5 børn, 
og dertil kom altid 
mange andre børn og 
senere unge menne- 
sker på besøg. Axel var i en årrække formand for Barrit-Vrigsted 
Husmandsforening. 
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Vejlevej 72 (forrest) og Vejlevej 74, 1964. DKB-L 

 
Vejlevej 76, 1947. DKB-L 



En af Axels sønner, Henning, der købte Lundevej 4 i 1960, drev i 
mange år de to ejendomme sammen. Faderen døde omkring 1983 
og moderen i 1993, hvorefter ejendommen blev solgt. 
 

Vejlevej 55: Husmandssted 
De oprindelige 
bygninger blev op-
ført før 1942. Det 
ser ud som om ma-
triklen blev udskilt 
fra en anden ejen-
dom i 1932. 
Otto Bennetsen 
(bror til Axel Ben-
netsen i Vejlevej 
76) med hustru 
Ethel købte ejen- 
dommen i 1932, og drev den helt frem til 1983. De flyttede til Horn-
syld efter salget. 
 

Løgballevej 2: Et hus 
Det oprindelige hus blev opført 1850. I 1990-erne påbegyndtes en 
gennemgribende renovering, der aldrig blev afsluttet, og huset er i 
dag ubeboeligt. 
Otto Bennetsen (Vej-
levej 76) ejede ejen-
dommen frem til 
1946, hvor Søren 
Karl Sørensen købte 
huset. Han solgte 
igen i 1962. De nye 
ejere holdt kun et år 
og solgte til Hans 
Berdin, der ejede hu-
set i 12 år til 1975. 
 

Løgballevej 4: Et hus 
Det oprindelige hus  blev opført midt i 1800-tallet; og fik en kraftig 
ombygning til det nuværende udseende i 1973. 
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Vejlevej 55, 1954. DKB-L 

 
Løgballevej 2, 1950, DKB-L 



Anton August Jensen stod som ejer af huset fra 1906 til 1964, 
men lejede tilsyneladende boligen ud. Claus Nissen Schults med 
hustru  
Anna Maria ”Mutter Tyk” huskes boende i ejendommen i en længe-
re årrække, hvor de også blev registreret boende i FT1940. 
Han var arbejdsmand, 
der mest arbejdede 
ved vejene i kommu-
nen. Svend Lange-
lund overtog ejen-
dommen i 1968 og 
ombyggede den i 
1973. Svend kørte olie 
for Hornsyld Køb-
mandsgård. 
 
 

Løgballevej 6: Et hus, vognmand 
Huset blev opført 1850. 
Anton Kristian Nielsen og hustru Nancy Hansine købte huset i 
1935, og havde ifølge FT1940, en datter. Han var arbejdsmand ved 
landbruget. De kom oprindeligt fra Randers Amt, men datteren var 
født i Skanderborg Amt. Derefter kom i 1947 Svend Aage Ander-
sen som ejer. Han var vognmand. 
Hans og Anne Li-
se Koefoed købte 
ejendommen i 1954 
og boede i den til 
1991. Han var ar-
bejdsmand ved 
landbruget – speci-
elt hos Enevold 
Kjerkegaard i Vrig-
sted; men en over-
gang også ar-
bejdsmand ved 
kommunen. Hun 
arbejdede på syge-
huset i Hornsyld. 
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Løgballevej 8: Et husmandssted 
Huset blev opført 1866 og blev gennemgribende ombygget i 1980. 
Orla Ravn Rasmussen 
overtog husmandsstedet 
på et ukendt tidspunkt 
efter 1940. Han arbejde-
de på slagteriet i Hor-
sens. Han og hustruen 
havde 2 drenge, hvoraf 
den ene Niels Rasmus-
sen overtog ejendom-
men da moderen gik 
bort (1995).  
 
 
Løgballevej 10: Et hus 
Det oprindelige hus blev opført før 1874. Det brændte ned i 1979 og 
det nuværende hus opført. 
Barrit-Vrigsted Kommune var ejer af huset i årene 1915-1973, og 
lejede huset ud i alle årene. Af lejerne er fundet:  
Søren Nielsen Marius 
Klausen og hustru 
Hanne Margrethe. De 
var lejere omkring 
FT1940, hvor han var 
arbejdsmand, der ar-
bejdede med stødop-
tagning, og hun var al-
dersrente-nydende. 
Han arbejdede i Staks-
rode Skov. Mens Sø-
ren Klausen boede i 
huset var der stadig 
lergulv i køkkenet. 
 

Løgballevej 1: Et husmandssted, hjulmager 
Husene blev opført 1824 og ejendommen ombygget i 1965. I dag 
(2021) bruges ejendommen som sommerhus; men den er stadig -  
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siden 1823, i samme families eje. 
Niels Karl Marius Sørensen med hustru Dorthea overtog hus-
mandsstedet i 1899 og drev det i 45 år. Niels Sørensen var også 
hjulmager. Elise og Hans Nielsen / ”Glade Hans” overtog ejen-
dommen i 1945. Hun var datter af de tidligere ejere De levede af 
ejendommen. De gav i flere år op gennem 1960-erne plads til krist- 
ne sommerlej-
re, hvor egnens 
unge mødtes. 
Hans døde i 
1985 og Elise i 
1987, hvorefter 
sønnerne Niels 
Karl og Jens 
Erland begynd-
te at udleje 
ejendommen 
som sommer-
hus. 
 
 
Løgballevej 3: En gård  
Gården blev opført i 
midten af 1800-tallet. 
Peder Mortensen 
Vilstrup med hustru 
Karen overtog går-
den efter hans foræl-
dre i 1897 og drev 
den til 1938, hvor han 
døde. Thue Helstrup 
Pedersen og hustru 
Karen købte ejen-
dommen af  
Peder Mortensen Vilstrups arvinger i 1938. Ved FT1940 havde de 1 
søn i hjemmet. Thue var tællingskommissær ved FT1940 – han no-
teret som gårdejer og hun medhjælpende hustru. De levede af 
ejendommen, der, som en af de første i Løgballe fik traktor - Pony-
traktor. De fik 4 børn.  
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