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Årsskriftets tekstdel og undersøgelser er lavet i et samarbejde mellem Hans 

Ole Pallesen, Lene & Bent Sørensen og Karsten Bjerreskov. Billedsiden består 

af fotografier fra arkivets samling, Evt. anden oprindelse er angivet i forbindel-

se med det enkelte billede. 

Henvendelser vedrørende skriftets indhold til arkivleder Karsten Bjerreskov: 

E-mail: karsten@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 4B
1.sal

, Byens Hus, 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 og arkivleder: Karsten Bjerreskov, Nørrestrandsgade 5G, 8700 Hor-

sens. E-mail: karsten@bjerreskov.com Tlf. 2299 5597. (KB) 

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

er@kjerkegaard.com Tlf. 7569 1751. 

Sekretær: Gete Bennetsen, Lundevej 4, Løgballe, 7140 Stouby 

IT-ansvarlig: Kjeld Zacho Jensen, Bagervænget 15, Barrithule, 7150 Barrit. 

 

 

Aktive i lokalarkivet – udover bestyrelsen: 

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

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

Bent Sørensen, Barrit Langgade 96, Barrithule, 7150 Barrit 

 

 

Forsidebilleder:  

Øverst: 2008-B082: Slagter Sigurd Christiansen, Over Vrigsted med kunder 

ved sin slagtervogn, ca. 1960.  

Nederest: 1997-B026: Murermester Magnus Lauesen, Barritskovby, ved arbej-

det, ca. 1960. 
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Indledning: 
Dette årsskrifts tema er håndværks- og handelsliv i tidligere Barrit-

Vrigsted Kommune i årene fra 1930 til 1970.  

Et områdes håndværks- og handelsliv er en uhyre vigtig del af stedets kul-

turarv. Den ekspertise, det fællesskab og de regler, der præger et håndværks-

fag, er i sig selv en form for kultur. Det karakteriserer mennesket, gør udøveren 

genkendelig og afstemmer omgivelsernes forventninger til personen. Det gæl-

der også indenfor handelsfagene. Håndværkere og handlende udgjorde en væ-

sentlig del af lokalsamfundet, også selvom lokalsamfundets hovederhverv var 

landbruget, og også selvom den lokale selvopfattelse var tæt forbundet med 

landbrugserhvervet. 

Eksempelvis ville en murer Per Jørgensen før i tiden hedde ”Per Murer”. 

Hans kone, Karen, hed ”Karen Murer”, børnene Maren og Jens hed Maren Mu-

rers og Jens Murers. Og Per Murer var genkendelig på lang afstand på sit hvide 

arbejdstøj.  

Håndværkere og handelsfolk blev karakteriseret ved deres arbejde og deres vi-

den og kunnen indenfor faget, medens jordbrugere, lod sig præsentere med 

stednavn - hus- eller gårdnavn. Jordbrugerne lod sig også præsentere ved om-

fanget af deres ejendom: godsejeren, proprietæren, gårdejeren, boelsmanden, 

husmanden og landarbejderen tjente alle deres brød som jordbrugere – de leve-

de af landbruget – men livsvilkårene var meget forskellige for de forskellige 

grupper af jordbrugere.  

Indenfor håndværks- og handelsfagene herskede en vis standslighed. Man var 

medlem af et lav, en forening, der regulerede fællesskabet indadtil: f.eks. vilkår 

for lærlinge, svende og mestre, men også udadtil overfor det lokale styre og 

myndighederne. Selvfølgelig var der også indenfor handel og håndværk forskel 

på storkøbmanden, købmanden og brugsuddeleren, ligesom der var forskel på 

maskinfabrik-ejeren, smedemesteren og smedesvenden. Men indenfor hånd-
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værk og handel var man stadig defineret ved det man kunne, og det man havde 

forstand på - mere end stednavn og ejendomsforhold. 

I skriftet vil vi først og fremmest fokusere på de personer, der gjorde sig 

gældende indenfor de enkelte delerhverv i håndværks- og handelslivet.  

 Vi har forsøgt at finde alle selvstændige håndværks- og handelsfolk i tidli-

gere Barrit-Vrigsted Kommune i perioden 1930-70.  

 Vi vil præsentere dem med navn og nogle få personlige oplysninger.  

 Vi vil nævne hvorfra de drev deres forretning og, så vidt muligt, også i 

hvor lang en periode. 

 Det fælles og de ting der kendetegnede det enkelte håndværks håndværks- 

eller handelsfag, vil vi forsøge at illustrere med en indledning til faget eller 

en grundigere gennemgang af en af fagets udøvere – en gennemgang der 

også giver plads til at fortælle nogle historier. 
 

Afgrænsning 

Ovennævnte er, hvad vi har tænkt os om årsskriftet; men allerede ved det 

første møde fandt vi ud af, at hensigter er ét og virkelighed noget andet. Hvem 

skal med i skriftets omtale, og hvem skal udelades. Hvad er skillelinjen mellem 

en kroejer, der sælger mad og overnatninger, og snedkermesteren, der sælger 

møbler. Den sag blev ret hurtigt afklaret. Vi har tidligere lavet et årsskrift om 

samlingsstederne i Barrit-Vrigsted Kommune, hvor kroejerne er blevet omtalte, 

og der er flere veje ind til et arbejde som kromand – tjener, kok m.fl. - og kro-

manden ejer måske ikke engang kroen. Så snedkermesteren er med; men kro-

manden og forsamlingshusbestyreren er ude. 

Det var få kvinder, der var aktive i Barrit-Vrigsted-egnens handel og 

håndværk. Den største gruppe var kogekonerne; men de er umådelig svære at 

få overblik over. Hvem gik ud som kogekone? Anbefalingen gik hovedsageligt 

fra mund til mund. De havde ikke et telefonabonnement, hvor der i telefonbo-

gen stod ”kogekone”, og i kirkebogen skrev præsten, i sin omtale af den afdø-

de, ikke at gårdejer Jens Hansens kone supplerede familiens indkomst fra en 

selvstændig virksomhed som kogekone. Vedrørende uddannelsen som kogeko-

ne kunne man godt forestille sig, at nogle af dem havde gået på husholdnings-

skole; mens andre var selvlærte dygtige husmødre. Vi besluttede at hvervet 

som kogekone var for ”uldent” til at vi ville tage det med. Vi tror, at vi på et 

senere tidspunkt vil lave et årsskrift om kvinders arbejde udenfor hjemmet; 

men det vil kræve meget forarbejde. ”Husbestyrerinde” er en anden jobbeteg-

nelse, som kvinder bestred; men betegnelsen rummer mange grader af selv-

stændighed fra ”tjenestepige med ansvar og ansat under familiære forhold” til 

økonoma med ansvar for en større husholdning. Husbestyrerinderne blev dog 

benævnt som sådan i præstens omtale ved deres død. 
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Helt regulære håndværksfag, som smede og møllere, vil blive meget kort om-

talt, idet vi allerede har lavet årsskrifter om dem – smedene i 2019 og møllerne 

i 2012. Årsskrifterne kan ses på vores hjemmeside www.barrit-vrigsted-

lokalarkiv.dk . Et par helt regulære områder som vil blive udeladt, fordi vi for-

venter at lave årsskrifter om dem senere er: 

 Dagligvarebutikkerne og deres ejere eller bestyrere. Det er et meget stort 

område 

 Træhåndværkerne er også et kæmpeområde f.eks. tømrere, snedkere, 

hjulmænd, bødkere, klodsmagere/træskomagere, drejere m.fl. De fag og 

deres mennesker forventer vi også at lave et årsskrift om. 

Vi kan forsikre læseren om, at der stadig er mange fag og mennesker at fortæl-

le om i dette årsskrift. 
 

Overlappende fag 

Nogle fag er svære at leve af. En barber/frisør kunne komme til at vente på 

kunderne og indtjeningen. Barberen i Over Vrigsted, Jens Anton Buhl, var ud-

dannet barber i Horsens; men der var kundegrundlaget også noget større. Han 

var også en ivrig og dygtig fotograf, der bl.a. forevigede Vrigsted-borgerne, da 

der skulle laves legitimationskort til alle voksne danskere under 2.-Verdens-

krig. Derudover var han en dygtig radiomand, der solgte og reparerede radioer. 

Endelig var han også en god kunstmaler, der især gjorde det indenfor den mari-

time genre. Med Jens Anton Buhls tilknytning til så forskellige faggrupper, 

hvor skulle vi så placere ham? Vi ved ikke noget om hans indtjening ved de 

forskellige hverv, så beslutningen blev: Han var uddannet barber, så det er dét 

han var! Tilsvarende var barberen i Over Barrit også centralbestyrer og barbe-

ren i Barrit Station også manufakturhandler. Der er faktisk mange eksempler 

på, at en håndværker eller handlende breder sig over flere fag eller varekatego-

rier. Vi har været nødt til at træffe flere valg om deres placering i skriftet om 

deres præsentation. 

Den helt store gruppe af overlappende faggrupper er husmænd, der jo var jord-

brugere. Mange af dem havde fra gammel tid et bi- eller hovedjob indenfor et 

håndværk. Konen og børnene passede parcellen, medens faderen dels udøvede 

sit håndværk, dels hjalp familien, når det var nødvendigt, eller han gik ud som 

daglejer på gårdene. I det omfang dette stadig forekom i perioden 1930-70, vil 

de blive registreret under deres håndværk. 
 

Udvikling af det lokale handels- og håndværksliv 1884-1934: 

Før Grundlovens vedtagelse i 1849 havde købstæderne eneret på handel og 

håndværk. Købmændene og håndværkerne boede i købstæderne, og folk der 

havde brug for deres varer eller serviceydelser måtte kontakte dem der. 

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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Efter Grundlovens vedtagelse i 1849 blev ”Næringsfrihedsloven” vedtaget 

i 1857. Det betød, at enhver kunne nedsætte sig som handlende eller håndvær-

ker – også på landet. Det medførte en enorm udvikling af handels- og hånd-

værkerlivet med mange flere udøvere, der var spredt over hele landet. Der var 

dog stadig krav om, at man skulle have et næringsbrev, som blev udstedt af 

herredsfogeden og senere af politimesteren. Det næste problem var, at den en-

kelte håndværker eller købmand stod svagt med sin lille forretning på landet. I 

købstaden havde man et samarbejde mellem udøverne af det enkelte fag. Man 

samarbejdede f.eks. om uddannelse af lærlinge i håndværket eller elever i bu-

tikkerne, og man holdt sammen i lavene.  

På den baggrund blev Bjerre Herreds Håndværkerforening (BHH) oprettet 

i 1884. De lavede et jubilæumsskrift til deres 50-års jubilæum i 1934, hvor de 

beskrev  udviklingen indenfor håndværkene op til den periode, som vi har valgt 

at fokusere på. Hovedtrækkene er medtaget herunder.  
 

Bjerre Herreds Håndværkerforening 

BHH’s formål var fra starten at varetage medlemmernes – håndværksme-

strenes – fælles interesser. Dette gjaldt både forsvar af udøvernes mulighed for 

at skabe sig en rimelig indtjening og uddannelse af kommende generationer af 

håndværkere. 

Den direkte anledning til dannelsen af BHH var en bøde som skrædder 

Jørgensen i Vrigsted var blevet idømt. Han havde solgt ”tillæg” til klædninger 

ud af huset! At dette kunne være ulovligt, 30 år efter næringsfrihedsloven, kan 

virke uforståeligt; men det solgte var ikke klædninger, som han havde nærings-

bevis til at fremstille og sælge. Det solgte var stof / uforarbejdet klæde, som det 

tilkom købmanden eller manufakturhandleren at sælge, og han havde ikke næ-

ringsbevis som købmand. Han måtte ikke sælge fra lager. 

På den anden side var det fra gammel tid en skik indenfor skrædderfaget, at 

man altid udmålte et ekstra stykke stof til en klædning. Det ekstra stykke blev 

delt i to, hvor kunden fik det ene stykke til at lappe klædningen med – den så-

kaldte ”røvklud” - medens skrædderen beholdt det andet stykke for at lette 

genbestilling og til fremvisning af kvalitet og farve for andre kunder. Der var 

ikke faste regler for størrelsen af disse stofstykker; men nogen har åbenbart følt 

sig trådt over tæerne. 

Snedkere, tømrere, murere, smede, malere m.fl. oplevede lignende problemer. 

Samtidigt kunne det være svært at uddanne de kommende generationer af 

håndværkere, når man kun var mester i en mindre forretning på landet. Behovet 

for undervisning og vejledning var større, end en lille mester kunne præstere. 

Samarbejde var nødvendigt. 
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Skrædder Jørgensen sammenkaldte til et møde for landhåndværkere i Bjer-

re Herred, og på forslag fra snedker Chr. Ovesen fra Barrit oprettede man efter-

følgende Bjerre Herreds Håndværkerforening. Den stiftende generalforsamling 

blev afholdt d. 25. juli 1884 i R. Schmidts beværtning og forlystelsessted i 

Klejs Skov, og man kom gående til stedet! Juelsmindebanen var ikke anlagt 

(Juelsminde eksisterede kun som færgekro i As-Klakring kommune), vejene 

blev endnu ikke gjort usikre af cykler - og slet ikke af biler. Heste var ikke et 

befordringsmiddel for småhåndværkere. Den første bestyrelse illustrerer for-

eningens alsidighed: 

Tømrermester Chr. Ovesen, Barrit 

Skomager Dinesen, Bjerre 

Skrædder S. Bank, Aastrup 

Skrædder Rasmussen, Klakring 

Skomager Knudsen, Hornsyld 

Skrædder Mortensen, Hosby 

Bager Lund, Aastrup 

Smed Andersen, Løgballe (senere Klakring) 

Tømrermester Stauning, Rosenvold 

Revisorer blev snedker Holm, Bjerre og skrædder Christensen, Barrit. 
 

I første omgang bestod foreningens virke mest i medlemsunderstøttelse: 

Begravelseshjælp, understøttelse til medlemmer ved sygdom og særlige uheld 

og enkeunderstøttelse. 

Først fra 1902 fik man overskud til at fokusere på foreningens 2. formål: 

”At skabe en dygtig og ædel håndværkerstand”. Allerede året efter blev der 

nedsat en ”svendeprøvekommission”, så lærlinge kunne gå op til en svende-

prøve og få diplom på deres kunnen, og det første diplom blev uddelt i 1905. 

De næste 30 år – opgjort til foreningens 50-årsjubilæum – blev der uddannet: 

41 murere  41 snedkere  31 smede 

24 tømrere  15 skræddere  14 skomagere 

  7 malere     4 bagere     3 sadelmagere 

  2 blikkenslagere 

En række fag, der var repræsenteret blandt medlemmerne, nåede ikke at få ud-

dannet lærlinge inden 50-årsjubilæet i 1934. Det skyldtes for nogle fags ved-

kommende, at de var uddøende, for andre fag at de var meget nye, og for nogle 

fag, at traditionen stadig var overlevering af viden, kunnen og forretning fra far 

til søn. Det var fag som: 

Vævere   Klodsmagere(træskomagere) Bødkere 

Karetmagere(hjulmænd) Slagtere   Gæstgivere 

Købmænd  Urmagere   Møllere 
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Savskærere  Gartnere   Barberere 

Ølhandlere  Installatører 

De følgende år – fra 1902 - blev der også oprettet tekniske skoler i Gram-

rode, i Glud og i Juelsminde. Et væsentligt fag på alle skolerne var ”tegning”. 

En god håndværker skulle kunne lave målfaste arbejdstegninger. 

Fælles for alle skoler var, at de lokalemæssige forhold var, mildt sagt, dårlige. 

De blev anlagte i kældre og loftsrum i bygninger, der havde andre formål.  

Efter næsten 30 års virke under disse forhold, hvor lærlingene f.eks. gik til af-

tenundervisning på forsamlingshusets loft, besluttede man at opføre en regulær 

teknisk skole i Juelsminde. Den blev indviet 17. okt. 1931. Og dermed er vi 

fremme ved starten af den periode, som vi har valgt at fokusere på. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nogle forhold omkring det at drive håndværk og være handlende 

Håndværkere og handlende skulle have et næringsbrev. I gamle dage, i køb-

stæderne, skulle håndværkere og handlende søge om borgerskab, der gav ret til 

at drive forretning. Håndværkere skulle dengang også være medlem af et ”lav”, 

der omfattede alle udøvere indenfor det enkelte håndværk.  

Efter næringsfrihedsloven fastholdt man registreringspligten for håndværkere 

og handlende, idet de skulle ansøge om et næringsbrev hos den lokale politi-

mester. Man dokumenterede sine kvalifikationer til at udøve hvervet – evt. som 

mester, betalte et mindre beløb til den kommune, som man havde forretning i 

og blev registreret som skattebetalende med forretning. 

 
Fra indvielsen af Juelsminde Tekniske Skole, 1931 (BHH’s jubilæumsskrift 1884-1934) 
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Det sidste forhold, med skattebetalingen, kunne selvfølgelig være en årsag til 

ikke at lade sig registrere. ”Sort arbejde” – at levere en tjeneste og indkassere 

betalingen uden at betale skat af fortjenesten - er et begreb, der er lige så gam-

melt som det at bidrage til fællesskabet ved at betale skat.  

Det kan også gøre det svært at registrere og få alle håndværkere og handlende i 

Barrit-Vrigsted Kommune med i efterfølgende beskrivelse. 
 

Kravene for at kunne opnå et næringsbrev var. 

 At man var myndig, dansk statsborger med rådighed over eget bo 

 At man havde forretningsadresse i kommunen 

 Ærlighed i handel og vandel (ustraffet) 

 Forudsætninger for at udøve sit fag 
 

Navere, rejsebreve og mestre: 

Det var almindeligt at håndværkssvende rejste udenlands, når de havde be-

stået deres svendeprøve. De kaldtes ”navere”. I gamle dage fik de udstedt et 

rejsebrev, der gav dem lov til at søge arbejde indenfor deres fag, og ret til kort-

varig indkvartering og mad hos fagets udøvere i udlandet. Nogle steder bygge-

de man ligefrem huse til navernes overnatning.  

Formålet med denne udveksling var selvfølgelig at samle erfaring og at dygtig-

gøre sig indenfor sit fag. I nogle fag var det en forudsætning for at kunne blive 

mester i faget, at man kunne dokumentere sin naver-rejse. Ellers skulle man 

aflægge en mesterprøve ligesom lærlingene skulle aflægge en svendeprøve. 

Selvom lavene blev nedlagte i slutningen af 1800-tallet, og de faste regler om 

håndværkeres forhold og uddannelse blev fjernede eller opblødte, var det al-

mindeligt langt op i 1900-tallet, at håndværkere drog ud som navere. I nyere tid 

er svendeprøven ophøjet til at give besidderen ret til at kalde sig ”mester”. 
 

Registrering af håndværkere og handlende ændrer sig 
Næringsloven er blevet ændret flere gange; men en af de større blev gennem-

ført i slutningen af 1960-erne. I 1966 gennemførte kommunerne langs nordsi-

den af Vejle Fjord en kommunesammenlægning med navnet Juelsminde 

Kommune. Den foregreb den første landsdækkende kommunesammenlægning 

i 1970. For os, der gerne vil skrive om håndværkere og handlende i tidligere 

Barrit-Vrigsted Kommune, giver det to store problemer: 

 Når man fik næringsbrev der gjaldt i hele Juelsmindekommune. Hvordan 

kan man så vide, om de udøver deres erhverv i tidligere Barrit-Vrigsted 

Kommune. De skulle heldigvis stadig oplyse forretningsadresse; men op-

lysningerne blev mere diffuse. 
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 Man slog erhvervsgrupper sammen, så man efter 1966 fik næringsbrev 

som ”handlende, håndværker og industridrivende”. Det kostede det samme 

for ansøgeren og for kommunen var det vigtigste at få registreret skattebe-

talende personer og virksomheder. Men for os, som historikere, kunne 

spørgsmålet om hvad de rent faktisk lavede stå ubesvaret tilbage. 

 

Barrit-Vrigsted Kommunes håndværkere 1930-1970 

I det følgende hovedafsnit har vi altså forsøgt at indsamle oplysninger om 

håndværksmestre og handlende med egen forretning i Barrit-Vrigsted Kommu-

ne i nævnte periode. Vi forventer, at nogle er blevet overset. På den måde skal 

man anskue den følgende oversigt som et arbejdspapir, der er under sta-

dig udvikling.  
I arkivet har vi også mange flere oplysninger om en del af de omtalte per-

soner og forretninger, end der har været plads til i nærværende skrift. Så hvis 

en læser gerne vil vide mere om en person, at man synes at der mangler noget, 

eller at det vi skriver er forkert, så vil vi meget gerne kontaktes og udveksle op-

lysninger. 

Kilderne fremgår af kilderegisteret bagerst i hæftet på side 39. De omfatter 

telefonbøger, folketællingslister, kirkebøger og næringsprotokoller fra perioden 

og informationer fra Barrit-Vrigsted-borgere i forbindelse med byvandringerne 

fra 2004 til 2021.  

Telefonbøgerne viste sig at være en vigtig kilde. I denne forbindelse skal især 

fremhæves:  

Henrik Pind, der er aktiv i Telefonlauget i Den Gamle By, Aarhus.  
Han bidrog med kopier af siderne fra de gamle centraler i området. Vi skylder 

ham stor tak! 

En anden kilde, der er vigtig at fremhæve er:  

Gunni Pedersen, tidligere barber på Vejlevej og musiker, chauffør, kom-

munalarbejder, barber og kioskmedejer på Vangevej i Barritskovby. Han 

lavede, ud fra sine erindringer, en omfattende gennemgang af handels- og 

håndværksforretninger i Barrit-Vrigsted, som også blev trykt i BV-Nyt. Hans 

arbejde har været meget informativt. 

Der har været et rigt handels- og håndværkerliv i Barrit-Vrigsted Kommune, og 

det forsøger vi at skabe et indtryk af på de følgende sider. Rækkefølgen er cir-

ka alfabetisk: 

 

BAGERE: 

I Barrit-Vrigsted Kommune var der igennem hele perioden 2 regulære ba-

gerforretninger, én i Over Barrit og én i Barritskovby. Det er blevet fortalt, at 
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de begge kørte landtur til de andre landsbyer i kommunen. Men de leverede 

også - i hvert fald periodevis - til brødudsalg i landsbyerne. Således er der do-

kumentation for brødudsalg i både Staksrode, Barrit Station, Barritskovby og 

Breth. 

Bagerforretningen er en dagligvareforretning. Brødet skal helst være friskt. 

Derfor var det også et mødested. Det gjaldt også brødudsalgene. Om brødud-

salget i Breth, hos Margrethe Jensen på Serupsvej 6, blev der fortalt, at hos 

hende mødtes landsbyens kvinder, medens mændene mødtes hos skrædder og 

cykelsmed Andreas Pedersen i Serupsvej 9. Han drev et smugkro-lignende 

mødested på adressen. 

Bageren i Over Barrit: Bagermester 

Amarius Hansen Misser (1891-

1941) købte bagerforretning i Over 

Barrit i 1915. Den lå på nuværende 

Barrit Langgade 26. Han løste først i 

1932 næringsbrev på forretningen.  

Emmy Rasmine Misser (1894-1986) 

(Amarius’ enke) overtog bageriet og 

løste næringsbrev som ”bager og ka-

gebager” et par år efter mandens død.  

Emmy overlod forretningen til deres 

søn, Ove Misser, der havde bistået 

med forretningens drift og fra 1951 

stået som forpagter. 

Ove Misser(1919-1992). Han løste 1951 næringsbrev som ”bager- og kage-

bagermester”, og i samme omgang dokumenterede han, at han havde ret til 

mesterbetegnelsen. Han overtog forretningen i 1958 og drev den videre til 

engang i 1980-erne, hvor den blev nedlagt på grund af sygdom. Ejendom-

men blev solgt til almindelig beboelse. 

Både Amarius Misser og Ove Misser tog aktivt del i lokalsamfundets liv. 

Bl.a. var Amarius medlem af Barrit Mandskor, der var et kendt og meget 

velanskrevet kor i første halvdel af 1900-tallet, og Ove Misser var en vig-

tig aktør og i en periode også instruktør af Barrit Dilettant. 

Bageren i Barritskovby, Barrit Langgade 139: 

1932: Johannes Hansen fra Tryggelev Sogn på Langeland fik næringsbrev 

som bager i Barritskovby. Han var én af de første i Barrit til af få installe-

ret telefon – tlf. nr. 2. Han kørte landtur med hestevogn. 

1948: Tage Reinholdt Thomsen fra Østbirk fik næringsbrev som ”bager og 

kagebager” i Barritskovby. Det blev senere udvidet med en ret til at drive 

konditori – dog uden ret til at sælge stærke drikke. 

 
Bagermester Missers ”forretning” på 
landtur i Vrigsted, ca. 1940. 



12 
 

1953: Aage Høst-Aaris fra Helsingør fik næringsbrev som ”bager- og kageba-

germester” i Barritskovby. Ret til mesterbetegnelsen blev dokumenteret. 

1960: Bagermester Helmer Thomsen overtog med sin kone Petra bageriet. 

Bageriet havde været igennem et par tvangsauktioner i slutningen af 1960-

erne; men de ændrede navnet til ”Petra og Helmers Bageri” og drev det vi-

dere. 

Ca. 1975: Der blev oprettet brødudsalg med brød fra en bager i Juelsminde, se-

nere blev her døgnkiosk, og til sidst blev ejendommen solgt til beboelse. 

 

Barberer og frisører: 

Som nævnt i indledningen til dette afsnit, var arbejdet som barber – eller som 

det senere kom til at hedde ”frisør” – et job, som man ikke kunne leve af alene. 

De fleste barberer kombinerede forskellige erhverv for at kunne leve af håndte-

ringen.  

Der var flere damefrisører i Barrit i sidste halvdel af perioden. At de pludseligt 

blev synlige, omkring 1950, skyldtes dels telefonen og nok også, at det var et 

”frit” erhverv: Manden tjente penge til familiens livsførelse ved sit arbejde, og 

så supplerede man indtægten med konens arbejde som damefrisør. Måske hav-

de hun ikke engang fast forretningsadresse. Nogle af frisørerne cyklede eller 

gik rundt til kunderne, der fik ordnet håret i hjemmet. Men man sparede pen-

gene til et næringsbrev. 
 

Barberen i Over Barrit, Barrit Langgade 28: 

1908 Barbermester Christen Thorborg og hustru Petra Sørine. Han var 

født i Gimsing ved Struer, men kom i pleje hos familien Thorborg i Barrit. 

Hun var fra Bjerre. De byggede hus og indrettede barber- og frisørforret 

ning på adressen frem til ca. 

1950. Hans kone Petra havde 

en damefrisørsalon i den 

vestlige ende af huset. I 1917 

blev der oprettet telefoncen-

tral i  

Barrit, som C. Thorborg blev 

bestyrer for, og så var han 

barber og centralbestyrer de 

næste 32 år. Derudover sup-

plerede han indtægten med 

en begrænset handel af ciga-

rer, som han fik næringsbrev 

på i 1932!  

 
Foto af barber og fotograf Jens Anton Buhl, ca. 1930. 
F.v. Landpost Niels T.B. Jakobsen, smedesvend Hen-

ry Jensen, smed Peder Pedersen foran Vrigsted 

Brugsforening og Vrigsted Smedje til højre. 
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1949 Frisør Gunni Pedersen (s.d.) lejede forretningen i Over Barrit og drev 

den ca. 1 år. C. Thorborg døde i 1952. Hans kone Petra var død i 1949. 

Barberen i Over Vrigsted, Stevnsvej 6: 

1930: Barbermester Jens Anton Buhl fra Horsens åbnede forretning i Over 

Vrigsted. I 1936 udvidede han næringsbrevet til salg og reparation af ra-

dioapparater (detaillist). Derudover var han en dygtig fotograf og marine-

maler. Hans 2. kone, Karoline Johanne Outzen, var uddannet sygeplejerske 

og arbejdede på Dr. Sells Minde, så der var indkomster fra flere kannaler i 

hjemmet. J.A. Buhl døde i 1958. 
 

Frisøren ved Vejlevej, Kirkebro 6 og Vangevej 1: 

1950 Gunni Pedersen byggede hus ved 

krydset mellem Kirkebro og den 

nye Vejlevej, han fik næringsbrev 

som frisør; men havde fra tidlig 

ungdom spillet musik i forskellige 

grupperinger. Han indrettede frisør-

salon i en del af huset og supplerede 

indtægten ved sit arbejde som mu-

siker. I telefonbogen stod han som 

”frisør og musiker”.  

1965 afmeldte Gunni Pedersen sit næringsbrev. Han og hans hustru, Ger-

da, flyttede til Vangevej 1, hvor de indrettede en kiosk, som Gerda stod for 

og havde næringsbrev på som handlende. Gunni arbejdede i mange år som 

arbejdsmand og senere som chauffør, og han supplerede familiens indtægt 

ved dels at tage ud som musiker og også noget frisørarbejde i hjemmet. 

Gunni Pedersen fortæller (referat): Gunni Pedersen begyndte i frisørlære 

1/11 1944 ved Karl Møller Sørensen, Søndergade 37 i Hornsyld. I starten 

måtte han kun klippe kanterne på de tyske soldater, hvorefter mester over-

tog resten af klipningen. Læretiden var 4 år og lønnen var i årenes løb 

5,00 kr./uge, 10,00 kr./uge, 14,00 kr./uge og 18,00 kr./uge for til sidst at 

stige til 21 kr./uge. 

Prisen for en klipning var 1,50 kr. og for hårvask og føntørring 1,50 kr. 
I de 4 læreår var der fagskole i Horsens 4 aftener om ugen hver vinter, og 

skolen sluttede kl. 20.30, hvorefter det var op på cyklen og de 20 km hjem! 

Gunni Pedersen bestod svendeprøven med ros i 1948 og søgte derefter ar-

bejde som svend i Horsens, men uden held. Enden på jobsøgningen blev, 

at Gunni Pedersen overtog C. Thorborgs forretning (s.d.) i Over Barrit, og 

drev den et års tid, samtidig med at han i 1950 byggede hus på Kirkebro 6. 

 
Gunnis frisørsalon på Kirkebro 6, ca. 1960. 
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Gunni Pedersen blev gift med sin Gerda den 5/5 1951, og drev sin herre-

frisørforretning fra Kirkebro 6 indtil 1965, hvor de flyttede til nybygget 

hus på Vangevej 1. 

Gunni Pedersen fortsatte sin herrefrisør forretning indtil 1973, og skriver i 

sine erindringer: ”Som 2/3 af Danmarks herrefrisører måtte jeg lukke i 

1973 på grund af The Beatles, som havde skabt mode med langt hår”. 
 

Damefrisører: 

Blandt damefrisørerne fandtes kun én med næringsbrev. Resten er fundet, fordi 

folk under byvandringerne har fortalt, at her boede en damefrisør, eller de har 

haft en telefon, som folk kunne ringe til, hvor de i telefonbogen har stået som 

”damefrisører”. 

Petra S. Thorborg i Barrit Langgade 28 drev damefrisørsalon på sin mands, 

Christen Thorborgs, næringsbrev fra omkring 1908.  

Erna Amalie Sofie Haugstrup fik næringsbrev som frisør i 1951 med forret-

ningsadresse hos kontrolassistent Pedersen på Barrit Langgade 40. 

Alma Schmidt drev damefrisørforretning fra Barrit Langgade 137 i Bar-

ritskovby. Hun var gift med brugsuddeler Aage Schmidt; men havde sin 

egen forretning fra før 1951 til efter 1969. 

Marie Jørgensen havde damefrisørforretning i Barrit Langgade 76 fra før 

1950 til efter 1970.  

Beretning fra byvandring: Marie star-

tede forretningen i sit barndomshjem i 

Pedersminde, Barrit Langgade 65; 

men der lå den på 1.-sal, hvor alt 

vandet skulle bæres op af trappen. Da 

faren døde i 1948, købte hun, sammen 

med moren, huset på nr. 76 og drev 

forretning derfra. 

Dengang, i 1950-erne, bestod underholdningen jo i hinanden - f.eks. kort-

spil og kaffe. Marie Jørgensen var en ”hård nyser” til at spille kort. Hun 

spillede whist med naboerne, bl.a. skrædder Løvboms; men Kirstine Løv-

bom ville kun spille 2-øres whist med hende. Det tog de nogle ture om.  

Marie betjente sig af et meget bramfrit sprog. Rundt om huset var der et 

smedet jernstakit, og en aften, hvor naboens børn havde besøg af et par 

kammerater, sad de på stakittet. Så kom Marie: ”De æ faneme æj et 

røvstakit”. Så måtte de finde et andet sted at være. 

Et andet eksempel på Marie Jørgensens bramfri sprog, der rygtedes, var 

fra den dag i 1955, hvor savskæreriet på nabogrunden brændte. Da man 

opdagede branden, benede en af døtrene, Helene, ned til damefrisøren, der 

 
Barrit Langgade 76, ca. 1955. 
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var den eneste i nabolaget, der havde telefon. Hun skulle jo have ring efter 

brandbilen. Savskæreren havde en ged, og den var jo blevet lukket ud i an-

ledning af branden, den skulle nødigt indebrænde. Den var fulgt med He-

lene hen til ”Mie” og med helt ind i forgangen. Så råbte ”Mie” pludselig: 

”Hvad i hele hule helvede. Nu står æ ged å æder a mi kongevin”. Det var 

jo ikke så godt, så den måtte jages ud; men det gik åbenbart ikke hurtigt 

nok for næste udråb var: ”Hva Satan! Nu står’en kraftædemæ åsse og ski-

der”. 

Gunnar Kallehave havde damefrisørforretning i Barrit Langgade 55. Han le-

jede sig ind i en del af huset hos Gerda Jensen, ”Slik Gerda”, hvor han 

drev damefrisørforretning fra før 1960 til efter 1970. 

 

Blikkenslagere: 

Blikkenslagerfaget er et gammelt fag, som oprindeligt udspringer af smedefa-

get, men blikkenslageren arbejder i tyndt metal og udfører mest sit arbejde på 

ydersiden af et hus som blikarbejde på facader, tag og nedløb. VVS-arbejderen 

arbejder derimod inde i huset med sanitet, vand og varme.  

I Barrit-Vrigsted-området har der tilsyneladende kun været én blikkenslager-

familie. 

Blikkenslageren på Barrit Stationsvej 1, Barrit Station: 

Martin Christiansen (1879-1962), 

født i Barrit, drev blikkenslagerforret-

ning på nævnte adresse fra 1905. Han 

købte grunden og lod opføre hus til bo-

lig og forretning. Indtil omkring 1940 

stod hans forretning benævnt som 

”blikkenslager- og lampeforretning” i 

telefonbogen. Omkring 1950 overtog 

hans søn Otto Christiansen (1920-

1979) forretningen og drev den videre 

til sin død i 1979.  

Martin Christiansen lærte blikkensla- 

gerfaget hos Sejer Sejersen i Hyrup og arbejdede som svend i Hyrup, Kolding, 

og Hornsyld inden han begyndte selvstændig forretning som blikkenslagerme-

ster i Barrit Station. Han var i 1934 medlem af bestyrelsen for Blikkenslager-

foreningen. 
 

Dræningsmestre, entreprenører og maskinstationer: 

En dræningsmester var en person, der forestod arbejdet med at dræne vandli-

dende marker, dengang det foregik ved håndkraft. Før i tiden fandtes der også 

 
Blikkenslager Otto Christiansen tillodder 

beholderen med grundstensdokumentet til 

Sognegården, 1955. 
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brøndgravere som et selvstændigt håndværk. På et tidspunkt overtog entrepre-

nører eller maskinstationer arbejdet ved hjælp af rendegravere. Betegnelserne 

dækker dog ikke helt det samme, idet dræningsmesteren med sine arbejdere 

gravede dræn ned. Entreprenøren graver også jord væk og flytter det – ”plane-

rer et område”. Maskinstationerne arbejder også med jord; men i højere grad 

overfladebearbejdning med traktor og redskaber. Her er de slået sammen til én 

gruppe. 

Dræningsmesteren i Over Barrit: 

H. Magnus Ostenfeldt drev sin drængraver-virksomhed fra Høkervej 10, som 

han købte i 1935. Han havde en bror, Christian F. Ostenfeldt, der arbejde-

de i virksomheden. Han boede lige omkring hjørnet på Barrit Langgade 

35. M. Ostenfeldt figurerer i telefonbogen som dræningsmester frem til i 

hvert fald 1969. Hans hus på Høkervej skiftede først ejer i 1986. 

Traktorentreprenør G. H. Kvist findes i telefonbogen i 1951. Han drev en-

treprenørforretning fra Kejsergården på Staksrodevej 1. 

Frode Hansens Maskinstation findes i telefonbogen fra 1969. Han drev ma-

skinstation fra Brethvej 1 i Barrit Station. 

Over Barrit Maskinstation v. Børge Andersen findes også i telefonbogen fra 

1969. Den blev drevet fra ”Baggård”, Barrit Langgade 71, som Børge An-

dersen købte i 1963.  
 

Ejendomshandlere: 

At være ejendomshandler var før i tiden en bibeskæftigelse, og i et mindre om-

råde som Barrit-Vrigsted Kommune var der tilsyneladende kun plads til én af 

slagsen – de afløste i hvert fald hinanden. 

Martin Jørgensen (1876-1948) ejede Postgården på Barrit Langgade 65 fra 

1926 til sin død i 1948. Han drev ejendomshandlervirksomhed ved siden af 

landbruget. Han var nævnt i telefonbogen som ”ejendomsmægler” fra før 

1930 og til sin død. 

Ejnar P. Jørgensen var registreret som vognmand, da han i 1947 købte 

Blæsbjergvej 9 i Barrit Station. Samtidig med transportvirksomheden tjen-

te han også til livets opretholdelse som handelsmand – specielt svin. Han 

udvidede handelsvirksomheden med ejendomshandel i 1950, hvor han fik 

næringsbrev som sådan. 
 

Elektrikere / elinstallatører: 

At leve af at arbejde med elinstallationer kræver først og fremmest, at der fin-

des elinstallationer. Elektrificeringen i Bjerre Herred blev betragtet som gen-

nemført omkring 1920; men det var en sandhed med meget store modifikatio-

ner. F.eks. fik husene i Smedskær-området først indlagt strøm i 1952. På den 
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baggrund er det bemærkelsesværdigt, at der allerede i folketællingen i 1930 

blev registreret en elektriker, Robert Wagenblast, i Barrit. 

Vi skal 20 år frem, til 1951, før den første el-installatør viser sig i Barrits tele-

fonbog. 

El-installatører: 

Gustav Mikkelsen drev fra før 1950 og til efter 1970 en installationsforretning 

”Barrit El”, der var en filial af H.P. Knudsens elinstallatørforretning i 

Hedensted. Forretningen startede i lejebolig på Barrit Langgade 107 i 

1943, men flyttede til Barrit Langgade 136 i 1949, hvor Gustav Mikkelsen 

havde fået opført hus til bolig og forretning. Gustav Mikkelsen havde fast 

et par svende på Stenhøj Maskinfabrik, indtil de – i 1978 – ansatte egne 

elektrikere.  

Knud Dalby Hansen fra Brædstrup-egnen fik næringsbrev som elektroinstal-

latør i Barrit i 1954. Forretningsadressen var hos smed Halfdan Pedersen 

på Barrit Langgade 82. K.D. Hansen solgte allerede i 1957 forretningen til 

sin svend, Kaj Lüders, og selv flyttede han tilbage til Brædstrup, hvor han 

overtog faderens forretning. 

Elinstallatør Kaj Lüders starte-

de som selvstændig autorise-

ret elinstallatør i 1957. Han 

byggede hus med bolig, for-

retning, værksted og lager på 

Barrit Langgade 58 i løbet af 

året og flyttede ind i sin nye 

forretning i 1958. Her drev 

han elinstallatørforretning til 

op i 1990-erne, hvor han  

solgte forretningen, men blev boende i huset. 

 

Franskvaskere / vaskekoner: 

”Fransk vask” blev brugt som betegnelse for den særlige behandling, der 

blev finere linned til del - for eksempel de manchetskjorter med løse flipper, 

som indgik i enhver ordentlig mands beklædning før i tiden. Disse skjorter og 

flipper skulle både vaskes, stives og stryges, og det var et arbejde, der krævede 

tid og håndelag. Stillingsbetegnelsen »franskvaskerske« dækkede den over-

klasse af vaskekoner, der havde specialiseret sig i dette arbejde.  

Grænsen mellem franskvaskere og vaskekoner var sikkert flydende; men 

eksisterede. Franskvaskeren blev nævnt som sådan i en folketælling – også for-

di hun havde en forretningsadresse i hjemmet - medens vaskekonen arbejde 

 
Barrit Langgade 58, 2003. Fra 1991 til 2003 blev 

Barrit Postbutik drevet af Jytte Lüders.  
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uden for hjemmet ikke blev nævnt. Professionen uddøde også tidligt i perioden 

1930-1970. 

En særlig detalje ved betegnelsen er, at da prostitution blev forbudt ved lov 

i 1906, overgik betegnelsen ”fransk vask og strygning ” i byerne til de prostitu-

eredes skilte og deres annoncering i aviserne. 

Franskvaskere: 

Anna Laursen, Barrit Langgade 173 

i Barritskovby blev registreret 

som franskvasker i folketællin-

gen i 1930. Senere blev hun også 

benyttet som kogekone. Hendes 

mand, Jens Jørgen Laursen, var 

fiskehandler. Han var udlært og 

arbejdede også som klodsmager 

/ træskomager, og i 1938 fik de 

næringsbrev på at drive kiosk-

handel (de oprettede et ishus på 

hjørnet af grunden). Man kan si- 

ge, at de kombinerede deres indtjeningsmuligheder! 

Karen Terkelsen, på hjørnet af Hejreagervej og Stevnsvej i Neder Vrigsted 

var også kendt som franskvasker i 1930-erne. 

Severine Brund, Barrit Stationsvej 3 i Barrit Station. Hendes mand var sadel-

mager Karl Brund. De boede i huset fra 1913 til 1964. 

Severine delte lokale til sit arbejde med manden, hun havde ovnen til stry-

gejernene i sadelmagerværkstedet, så kunderne gik ind af den samme dør i 

den ene ende af huset, uanset om man skulle have fat i hende eller ham. 
 

Gartnere: 

Gartnere kan i dag groft opdeles i handelsgartnere, der dyrker grønsager og an-

dre produkter til middagsbordet, og anlægsgartnere, der arbejder med bevoks- 

ninger, plæner, haveanlæg og f.eks. kirke-

gårde. Faget grænser op til frugtavlere, 

planteskoler, landbruget og enhver familie 

med en større have, som man  

forsøger at få noget ud af - eller gøre til 

et smukt opholdssted. Men gartneren 

havde lært faget og gjort det til en leve-

vej.  

Niels Peter Anton Smedskjær drev 

handelsgartneri i Barrithule, Barrit 

 
Anna og Jens Jørgen Laursen i en pause mellem 

deres gøremål, ca. 1960 

 
Handelsgartneriet i Barrithule, ca. 1960 
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Langgade 107-109 fra 1926 til 1972. Han overtog gartneriet efter sin far 

gartner Niels Sørensen Smedskjær. N.P.A. Smedskjær havde både driv- 

huse, frilandsgartneri og en frugtplantage i Staksrode. Da gartneriet var på 

sit højeste var der 2000 m
2 
under glas, og der var 11 ansatte i gartneriet. 

Peder Nielsen drev et handelsgartneri på adressen Vejlevej 64. Han ejede 

Vrigsted Østergård til omkring 1960, men blev overfølsom for flere ting i 

arbejdet med landbruget. Han anlagde et gartneri med frugtplantage, 

grøntsager på friland og blomster og planter til udplantning i drivhus og 

drev det frem til sin død i 1992. 

Christen Madsen og hans hustru Jensine Mikkeline købte husmandsstedet på 

Løgballevej 24 i 1922. De levede af husmandsstedet og derudover af hans 

løn som daglejer i landbruget og skoven. Men de havde også en indtægt fra 

en frugtplantage, der var stor nok til at han i telefonbogen 1969 lod sig be-

skrive med ordet ”frugtavler” som stillingsbetegnelse. 

Henry J. Clausen, der var gift med lærerinde Anna Clausen, købte Stevnsvej 

13 i Vrigsted omkring 1951. Der oprettede han en virksomhed som an-

lægsgartner, der eksisterede til efter 1970. 
 

Handelsmænd og –kvinder: 

Folk, der havde ”handel” som vigtigste næringsvej, var en meget sammen-

sat gruppe af personer. Nogle handelsfolk havde handelen som et sekundært 

erhverv. Hvad lavede de ellers? Hvad var hovederhvervet? – deres handel eller 

det de ellers drev på med? 

Hvad handlede de med? Heste, høns, trikotage, dagligvarer og ejendomme er 

meget forskellige varegrupper, og handelsmandens arbejde er meget forskel-

ligt. I nogle tilfælde er handelsmanden opsøgende og kontakter både sælgeren 

og kunden. I andre tilfælde har han/hun sin forretning, hvor leverandøren 

kommer med varerne, og kunden henvender sig for at købe dem. Noget helt 

tredje er, hvis man åbner en kiosk, der kun har sæsonåbent.  

Vi forsøger, at tage det hele med; men de skal have ladet sig registrere som 

handlende i telefonbog, folkeregister, kirkebog, ”folkemunde” eller i nærings-

protokol. 

”Blandet Handel”: For at gøre behandlingen af de forskellige handelsvirk-

somheder overkommelig, bliver omtalen forholdsvis kort: Ejer, varetype, pla-

cering og tidsperiode (så vidt vides) – selvfølgelig med variationer. Se under 

overskriften ”Blandet Handel”. 

”Specifik Handel” Andre handlende havde meget præcise betegnelser for de-

res varesortiment, der smittede af på deres erhvervsbetegnelse både i nærings-

bevis, folkeregister, telefonbog og i kirkebogen ved deres død. F.eks. ”heste-
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handler”, kreaturhandler m.fl. De bliver samlet under overskriften. ”Specifik 

handel”. 

Dagligvareforretninger bliver ikke omtalt i dette årsskrift. Det gør de 

ikke fordi købmænd og brugsforeninger, er en gruppe for sig. Det, at kunderne 

kom næsten dagligt, gjorde dagligvareforretningerne til et mødested, hvor der 

er så meget mere at fortælle, at det falder udenfor rammerne af denne fremstil-

ling. Det var endda sådan, at flere af brugsforeningerne i Barrit-Vrigsted-

området havde en sal, der gjorde, at de også fungerede som forsamlingshuse. 
 

Blandet Handel: 

Når det drejer sig om ”Blandet Handel” kommer man ikke udenom:  

Thorvald Madsen (1910-2014), Barrit Langgade 157 i Barritskovby. Han fik 

1934 næringsbrev som ”handlende”. Forretningen udviklede sig: Ved fol-

ketællingen 1940 var han urmager, i telefonbøgerne fra 1940 til 1960 drev 

han cykel- og urmagerforretning, og i telefonbogen fra 1969 drev han ra-

dioforretning på adressen. Han reparerede og solgte det hele! 

Skræddermester P.M. Jensen havde forretning her, indtil svigersønnen, 

Thorvald Madsen, overtog ejendommen midt i 1930-erne. P.M. Jensen 

byggede hus på Barrit Langgade 151 og fortsatte sin skrædderforretning 

herfra.  

Gunni Pedersen har fortalt: Thorvald Madsen oprettede en forretning med 

værksted, hvor man kunne købe alt fra konfekture til cykler, knallerter, ra-

dioer og ure. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er gået ind til Madsen med 

noget, der var gået i stykker, uden at det blev repareret. 

Fra byvandringen: Thorvald Madsen fortjente tilnavnet ”Fidus-Madsen”, 

fordi han, uanset et teknisk problems størrelse og natur, altid havde en 

løsning – en fidus! Han var for øvrigt også tipsforhandler og biavler. Og i 

de senere år også 

leverandør af jule-

træer og pynte-

grønt fra sin 

12.000 kvadrat-

meter store gran-

plantage, hvor 

han i sine første 

år som pensionist 

havde plantet 

7.000 grantræer. 

T. Madsen solgte 

1969 til Finn  
 

Barrit Langgade 157, ca. 1970. 
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Christophersen, der specialiserede sortimentet til radio, fjernsyn og anden 

elektronik. Forretningen brændte i 1973, og en ny blev opført  

 

Niels Ravnsborg, gårdejer og handelsmand på Lenesminde, Barrit Langgade 

4, definerede sig selv som ”handelsmand” i sit telefonabonnement i 1951. 

Han ejede Lenesminde 1929-1954. Hvad handlede han med? 

Herman Emil Andersen Neve, Vævergade 15 i Barritskovby, fik 1936 næ-

ringsbrev som handlende – uden ret til afsætning, udlevering eller forde-

ling af stærke drikke. Det tyder på, at han handlede med en form for føde-

varer. H.E.A. Neve havde allerede i 1932 fået næringsbrev som ”frihånd-

værker”. 

Mikkel Anton Mikkelsen, Staksrodevej 39 nede ved Staksrode Skov, opførte 

ejendommen omkring 1905. Godt en måned efter 2.-verdenskrigs begyn-

delse fik han næringsbrev som ”handlende” - uden ret til afsætning, udle-

vering eller fordeling af stærke drikke. Hvad handlede han med? 

Jens Carl Sørensen, Stevnsvej 13 i Vrigsted, var murer; men i 1941 fik han 

og konen, Marie, næringsbrev som ”handlende” - uden ret til afsætning, 

udlevering eller fordeling af stærke drikke. Ved byvandringen blev der for-

talt: 

Under krigen flyttede, Marie og murer Jens Carl Sørensen, ind i huset. De 

kom fra Lundevej 21. De drev ishus om sommeren – et samlingssted for 

byens unge. Der var en lille sportsplads mellem deres hus og den gamle 

skolebygning, bl.a. med et par håndboldmål. Når der var aktivitet på 

sportspladsen, sad man på deres veranda og spiste is. De solgte i 1948-49, 

og jorden blev delt mellem sportsplads og Stevnsvej 7. Huset blev solgt til 

kommunen. Kæmner Henry Sivebæk boede der, medens kommunekontoret 

i Barrit blev bygget. En kort overgang i slutningen af 1940-erne var der 

faktisk kommunekontor for Barrit-Vrigsted Kommune på adressen.  

Johannes Brogaard, Barritgård på Barrit Langgade 8, fik 1944 næringsbrev 

som ”handlende” - uden ret til afsætning, udlevering eller fordeling af 

stærke drikke. Hvad handlede han med? 

Eluf Kristian Juel Høy, Brethvej 2 i Barrit Station, fik 1949 næringsbrev som 

handlende – uden ret til afsætning udlevering eller fordeling af stærke 

drikke. Kristian Høy var arbejdsmand, købte grunden og opførte et træhus 

i 1949. Hans mor, Maren Høy, drev isbod og brødudsalg fra adressen. 

Hedvig Gerda Frederiksen, Stevnsvej 11 i Vrigsted, var kogekone, men i 

1950 fik hun også næringsbrev som ”handlende – kiosk”. Også her uden 

ret til afsætning, udlevering eller fordeling af stærke drikke. Stevnsvej 11 

lå ved indgangen til Vrigsted Sportsplads, så det var nærliggende at åbne 

en kiosk her, især fordi mandens, Marinus Frederiksens, erhvervsevne var 
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nedsat på grund af muskelsvind. Han havde tidligere været fodermester på 

Vrigstedgård, men de slog sig igennem med ham som glarmester og andet 

lettere arbejde og Gerda som kogekone med isbod. 

Gerda og Georg Nielsen, Barrit 

Langgade 181 i Barritskovby, fik 

1951 næringsbrev som handlende. 

De købte huset omkring 1940. 

Han drev fagforeningskontor, og 

brødudsalget med slikbutik, som 

næringsbrevet gjaldt, var konens 

projekt. Hun drev forretningen 

frem til 1961. 

Bente Andersen, født Krægpøth, fik 

1954 næringsbrev som handlende i 

Barrit-Vrigsted-området. Hvor hun  

handlede fra, og med hvad, kan findes i Rigsarkivet-Viborgs næringspro-

tokol for perioden. 

Tommy Børge Nielsen, Smedskærlund 11 i Smedskærlund, fik 1965 nærings-

brev som ”handlende”. Fra byvandringen hørte vi, at T.B. Nielsen var 

kunstner ”med en del salg”. Hvad handlede han mon med? 

Gerda Pedersen, Vangevej 1 i Barrithule, fik næringsbrev som ”handlende i 

1965. Hun var gift med barber og musiker Gunni Pedersen. De havde si-

den 1951 boet på Kirkebro 6, hvor han drev forretning. De besluttede at 

nedlægge barberforretningen, flytte til Vangevej og der oprette en kiosk, 

som Gerda stod for, medens Gunni arbejdede i forskellige sammenhænge 

og fortsatte med musikken. 

Else Marie Kjær, Løgballevej 12 i Løgballe, fik 1966 næringsbrev som 

”handlende” – med dispensation til Lukkelovens regler for åbningstid. Hun 

måtte have åbent fra kl. 6-22. Løgballevej 12 i Løgballe er Løgballe Cam-

ping, og en campingplads skal selvfølgelig have en forretning med de mest 

nødvendige varer, og ejeren skulle have et næringsbevis.   

Grethe Lis Waldeyer, Barrit Langgade 30 i Over Barrit, fik 1966 næringsbrev 

som handlende. Barrit Langgade 30 blev i 1966 ejet af Anna og Svend 

Larsen, der drev skrædderi og manufakturhandel på adressen. På et tids-

punkt nedlagde de skrædderiet, og det er muligt, at G.L. Waldeyer kom ind 

i huset med en forretning en kort overgang. Svend Larsen blev senere 

bankbestyrer med forretningslokale i det gamle skrædderi. 

Karl Otto Malund Madsen, Vævergade 24 i Barritskovby, fik 1966 nærings-

brev som handlende i Juelsminde Kommune!  

 
Brødudsalget med slikbutik på Barrit Langgade 

181, ca. 1955. 
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Regner Emil Johan Blom, Randvej 4 vest for Guldhøjgård, fik omkring 1970 

næringsbrev på ”handel med brugte genstande”. 

Børge Emmanuel Vinther, Høkervej 16 i Over Barrit, fik 1970 næringsbrev 

som ”handlende, håndværker eller industridrivende”. En ny nærings-

lov rationaliserede omkring den første kommunalreform registreringen af 

de næringsdrivende. Det væsentlige var ikke længere, hvad de arbejdede 

med; men om virksomheden var registreret, og at de betalte skat, så hvis 

man ikke kender B.E. Vinther og derfor ved, hvad han arbejdede med, så 

må man gætte. 

Jørgen Dall, med bopæl i tidligere Barrit-Vrigsted Kommune fik 1967 næ-

ringsbrev som ”handlende, håndværker eller industridrivende” i Juelsmin-

de Kommune. (Registreringen blev ikke affotograferet, så den præcise 

adresse skal undersøges i Viborg). 

Sigurd Christian Nielsen, Lundevej 8 i Neder Vrigsted, fik næringsbrev som 

handlende i korn og foderstoffer i 1935. 

Jensine Jensen Pedersen, Barrit Langgade 70 i Over Barrit, fik 1960 nærings-

brev som handlende. Det blev året efter udvidet ”med ret til salg af stærke  

drikke. Forretningen var en 

Tatol-forretning, hvor hun 

solgte alt til personlig pleje 

og udstyr, og som noget 

specielt for hendes forret-

ning også en del dagligva-

rer. Forretningen blev lukket 

på grund af sygdom på et 

tidspunkt efter 1969. 

 

 

Specifikke handelsfag: 

Fiskehandler Kr. Hedegaard, Barrithule Mark er nævnt i telefonbogen 1930. 

Frøhandler Peter Christoffer Olesen, Overvej 9 i Over Vrigsted, blev regi-

streret som sådan ved folketællingen i 1940. 

Hestehandler Christen Damgaard Pedersen, Østerløkke, Hornsyldvej 10 i 

Over Vrigsted, blev registreret som sådan ved folketællingerne i både 1930 

og 1940. Hans søn, Haakon Damgaard, overtog både gården og hestehan-

delen. 

Kreaturhandler Edvard Olesen, Vævergade 16A i Barritskovby, blev regi-

streret som sådan i folketællingerne fra både 1930 og 1940. Han døde i 

1944. 

 
Barrit Tatol-forretning, ca. 1965. 
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Kreaturhandler Chr. Kjær, med bopæl i Vrigsted-området blev registreret 

som sådan i telefonbogen fra 1959 under Hornsyld Central. Han blev regi-

streret igen i telefonbogen fra 1969, men denne gang under Barrit Central. 

Kreaturhandler A. Hyldborg Thom-

sen, Barrit Langgade 171 i Barrit-

skovby, blev registreret som sådan i 

telefonbogen fra 1969 under Barrit 

Central. A. Hyldborg Thomsen var 

slagtermester, men drev åbenbart og-

så handel med bl.a. kvæg - og som 

man ser på billedet til højre også med 

fjerkræ. 

 

Kroejere, restauratører, afholdsværter, forsamlingshusbestyrere o. lign.: 

Vi udgav i 2013 et årsskrift med titlen ”Barrit-Vrigsted sognes samlings-

steder”. Selvom der er kommet ny viden til arkivet siden 2013, finder vi det for 

tidligt at lave en revision af årsskriftet fra 2013. Årsskriftet kan ses på vores 

hjemmeside: www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk  

Ny viden er f.eks. at den metodistiske menighed i Løgballe havde eget forsam-

lingshus, og at Agnes E. Jørgensen, mens hun havde købmandsforretning i 

Smedskærlund også havde en sal, som hun lejede ud til sammenkomster, fester 

og begravelser.  

Det er også sådan, at en del af brugsforeningerne, og, som nævnt, Agnes Jør-

gensen havde sale, der blev udlejet til private fester og sammenkomster. Den 

daglige/ugentlige gang i en dagligvareforretning og lokalområdets samlings- 

sted havde før i tiden så mange lighedspunkter, at vi 

har tænkt at slå samlingssteder og dagligvareforret-

ninger sammen i et kommende årsskrift. Men altså 

ikke i dette årsskrift. 
 

Malere: 

Malermester Jens Peter Gydesen, Barrit Langgade 

51 i Over Barrit. Han købte grunden og opførte et 

hus til beboelse og forretning i 1906. Han stod 

for forretningen til kort før sin død i 1940. Hans 

søn overtog forretningen. 

Malermester Karl Gydesen, Barrit Langgade 51 i 

Over Barrit, drev faderens malerforretning vide-

re. Han fik 1939 næringsbrev som malermester i 

forbindelse med overtagelsen.  

 
Maler Karl Gydesen på en 

bræ i Alperne på sin naver-

rejse, ca. 1921. 

 
 

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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Karl Gydesen havde tilsyneladende valgt ”naver-vejen” til godkendelsen 

som mester, idet han allerede i 1921, som 18-årig og udlært svend tog på 

rejse som ”naver”. En naver var en rejsende, der rejste i sit håndværk. 

Han tog arbejde undervejs for at tjene til det daglige brød og for at samle 

erfaring i sit fag. Karl Gydesens naver-tur førte over Alperne til Rom – og 

retur. Karl Gydesen døde i 1958. Karl Gydesens søn, Henning Gydesen, 

fortsatte forretningen. 

Malermester Ejler Fogtmann Hansen, startede forretning på Barrit Langgade 

143 i Barritskovby, idet han havde en annonce i Bjerre Herreds Avis om-

kring 1937, hvor han tilbød sine tjenester. Men omkring 1942 blev huset 

overtaget af hans forældre, og han flyttede ned i Barrit Langgade 167. Ma-

lerforretningens telefonnummer var at finde i telefonbogen under Barrit 

Central til efter 1960. 

Malermester Rudolf Jensen, Barrit Langgade 44 i Over Barrit, opførte huset i 

1956 og drev malerforretning herfra til 1992 – efter 1984 i kompagniskab 

med sin søn Svend Erik Jensen. 

Maler Willy Helmer Sørensen, Vævergade 17 i Barritskovby, fik 1963 næ-

ringsbrev som sådan. 

Vognmalermester John Andersen, Vævergade 17 i Barritskovby, fik 1969 

næringsbrev som handlende, håndværker eller industridrivende. Betegnel-

sen som ”vognmalermester” blev dokumenteret. Han overtog forretningen 

på Vævergade og forandrede konceptet til autolakering. 

 

Manufaktur- og trikotagehandlere 

”Manufaktur” dækker den branche, der omfatter fremstilling, køb og salg af 

tekstilvarer, medens ”trikotage” betydningsmæssigt dækker strikkede varer. I 

ernæringsprotokollerne er ”handlende” en typebetegnelse, der dækker handel 

med mange forskellige varegrupper; men manufaktur- og trikotagehandlere er 

skilt ud som en særlig gruppe. De fandtes også i Barrit-Vrigsted-området. 

Jørgen Therkelsen, Blæsbjergvej 1 i Barrit Station, drev manufakturhandel og 

barberforretning på adressen før 1930. Ved folketællingen i 1940 blev han 

beskrevet som ”barber og manufakturhandler, medens han i telefonbogen 

præsenterede forretningen med beskrivelsen ”Manufaktur- og herreekvipe-

ringsforretning”. Han solgte den kombinerede forretning til J.A. Larsen 

midt i 1940-erne. 

Laurits Petersen, Barrit Stationsvej 6 i Barrit Station, drev manufakturhandel 

på adressen før 1930. Han solgte forretningen til J.A. Larsen omkring 

1935. 

Jørgen Anton Larsen købte Barrit Stationsvej 6 i Barrit Station i 1936 og fik 

næringsbrev på manufakturhandel fra adressen samme år. Han lukkede 
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imidlertid forretningen og solgte huset midt i 1940-erne og overtog manu-

faktur- og barberforretningen oppe på Blæsbjergvej 1. Efter forholdsvis få 

år solgte han forretningen til A. Funch-Thomsen og flyttede til Hedensted, 

hvor han fik arbejde på Glud & Marstrands dunke-fabrik. 

Anna Margrethe Funch-Thomsen, Blæsbjergvej 1 i Barrit Station, fik 1947 

næringsbrev som handlende i manufaktur på adressen. 

Helga Stenhøj, Barrit Langgade 183 i Barritskovby, drev manufakturhandel og 

systue på adressen fra før 1930 og til omkring 1960. (Se i øvrigt årsskriftet 

fra 2015 om ”Bemærkelsesværdige kvinder” på arkivets hjemmeside: 

www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk ) 

Anna Kirstine Larsen, Barrit Langgade 55, fik 1953 næringsbrev som hand-

lende. Hun og hendes mand, skrædder Svend Larsen, drev en skrædder-, 

sy- og konfektionsforretning sammen – SALY-Konfektion. Da Svend Lar-

sen blev bestyrer for Horsens Landbobank, fortsatte hun forretningen som 

sy-, og manufakturforretning, der udviklede sig til en regionalt kendt ma-

nufaktur- og resteforretning frem til slutningen af 1980-erne. (Se i øvrigt 

årsskriftet fra 2015 om ”Bemærkelsesværdige kvinder” på arkivets hjem-

meside: www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk ) 

Anna Langager, Barrit Langgade 55 i Over Barrit, arvede huset i 1932, og hun 

startede en garn- og trikotageforretning på adressen. Hun havde forretnin-

gen frem til 1956. 

Edith Pedersen, Barrit Langgade 34 i Over Barrit, var gift med Thorvald 

Skovsgaard Pedersen, der var Barrit-Vrigsted Kommunes kæmner (regn-

skabsfører) 1943-49. Han fik i 1946 næringsbrev som handlende i trikota-

ge, og han og Edith oprettede en trikotageforretning under navnet ”Lybo”. 

I realiteten blev det hans kone, 

Edith, der i mange år drev en triko-

tage- og sæbebutik med ugeblade 

og diverse andre varer. Forretnin-

gen eksisterede en del år efter 1970 

– og udenfor forretningen stod 

Barrits telefonboks. 

 

Mekanikere og cykelsmede: 

I starten var mekanikere simpelthen smede, der havde viden og erfaring med 

reparation af biler. Andre smede tog sig af cykler; men grænserne mellem de 

forskellige smedes specialer var meget diffus. Når man så skulle præsentere 

forretningen i den ene eller anden sammenhæng, var det ikke altid den samme 

erhvervsbetegnelse, der løb i pennen eller kom ud af munden.  

 
Lybo mange år efter lukningen, men stadig 

med telefonboksen stående til højre. 

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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Efterhånden blev ”mekaniker” en selvstændig erhvervsbetegnelse med egen 

uddannelse og afgrænset jobbeskrivelse. Ofte blev det sådan, at den, der repa-

rerede mekanikken også solgte både brugte og nye eksemplarer, af det man ar-

bejdede med, så de blev bilforhandlere og cykelhandlere. 

 

Mekanikere, cykelsmede og -handlere 

Peter Andreas Pedersen købte Barrit Langgade 80-82 i Over Barrit og opret-

tede en smedje. Med tiden rettedes hans interesse mod mekanikken, og ved 

folketællingen i 1930 stod han som ”mekaniker”, og i telefonbogen fra 

samme år som ”cykelhandler”. Forretningen blev overdraget til sønnen 

Halfdan Munch Pedersen, der drev den frem til ca. 1964, hvor han solgte 

til Helge Pedersen. 

Helge Pedersen, Barrit Langgade 80-82 i Over Barrit, fik 1964 næringsbrev 

som mekaniker og metalarbejdermester. Mesterbetegnelsen blev dokumen- 

teret 1968. Samme år gik han i 

kompagniskab med broderen, 

Flemming Møller Pedersen. 
Servicestationen blev udvidet 

med salg af brugte og nyt biler. 

De blev autoriserede Austin-

Triumph-forhandlere og var 

1969 ca. 20 medarbejdere. For-

retningen blev 1980 solgt til 

Frederik Klærke. 

Jørgen Sørensen & Eli Kristian Nymann købte Barrit Langgade 148 i 1948 

og oprettede et mekanikerværksted. De havde fået næringsbreve som me-

kanikere og metalarbejdere i 1946.  

Gunni Pedersen har fortalt: De købte i 1948 grunden og købte en barak i 

militærlejren i Oksbø, en barak som tyskerne havde lavet under besættel-

sestiden, og som var blevet brugt til flygtninge i årene efter krigen. De tog 

selv barakken ned derude og fik den transporteret hjem. De stillede den 

også selv op og begyndte derefter et mekanikerværksted under firmanavnet 

”Nymann og Sørensen”. I 1955 blev Chr. Nymann købt ud, da han fik stil-

ling ved Stenhøj, og Jørgen Sørensen fortsatte indtil han blev pensioneret. 

Firmanavnet blev ændret til ”Barritskovby Autoværksted” og fortsatte til 

omkring 1980. 

Villy Stampe Nielsen, Barrit Langgade 137 i Barritskovby, fik næringsbrev 

som mekaniker og metalarbejder i 1941. Hvor meget og hvor længe han 

drev denne forretning er uvist. 

 
Barrit Langgade 80-82, Barrit Autocenter, ca. 1970 
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Maren & Andreas Pedersen boede på Serupsvej 9 i Breth fra 1908. Han var 

oprindeligt skrædder men arbejdede efterhånden mere som cykelsmed. De 

drev også et smugkro-lignende mødested på adressen. Hun drev i samar-

bejde med sønnen, Børge, cykelsmedjen videre efter mandens død. Maren 

Pedersen fik næringsbrev som mekaniker og metalarbejder i 1951. 

Frank Rønsholt Nyvang Hansen, Lundevej 7 i Neder Vrigsted, fik 1967 næ-

ringsbrev som handlende, håndværker eller industridrivende med ret til be-

tegnelsen ”automekanikermester”. 

 

Murere: 

Murermester Magnus Lauesen købte Barrit Langgade 175 i Barritskovby i 

1915 og drev murerforretning herfra til omkring 1965. Han solgte forret-

ningen til en dattersøn, Olaf Vinther, der drev den videre – vistnok til sin 

død i 1983. O. Vinther løste næringsbrev som murermester i forbindelse 

med overtagelsen i 1965, hvor han også dokumenterede retten til mester-

betegnelsen. 

Murermester Anton Jensen, Barrit 

Langgade 149 i Barritskovby, drev 

murerforretning herfra før 1930 til 

slutningen af 1950-erne, hvor forret-

ningen blev delt mellem sønnerne 

Vagn og Svend. Vagn fortsatte på 

adressen, medens Svend drev murer-

forretning fra Barrit Langgade 153. 

Murermester Vagn Jensen, fik 1961 

næringsbrev som murermester med 

forretning på Barrit Langgade 149 og 

dokumenterede sin ret til mesterbe-

tegnelsen.  

Gunni Pedersen har fortalt: Vagn 

havde været aktiv musiker med sin 

harmonika. Han stoppede nu som 

sådan efter at være blevet selvstæn-

dig. Han fortsatte murerforretningen 

til sin død i 1989. Nu fører hans søn 

Per Zacho Jensen den videre. 

Murermester Svend Jensen, Barrit 

Langgade 153 i Barritskovby. Han 

 
Rejsegilde, ca. 1940. Øverst: Sandsynligvis 

tømrerne. I midten er der 6 personer. Fra 

venstre er nr. 2: Murermester Anton Jensen, 

nr. 1 og nr. 6 er hans sønner Svend og Vagn. 

Nederst ser man sandsynligvis bygherren 

med familie og måske tjenestefolk.  
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fik 1963 næringsbrev som murermester og dokumenterede retten til me-

sterbetegnelsen. Han drev murerforretning fra adressen til midt i 1970-

erne, hvor han måtte holde på grund af sygdom. 

Murermester Christian Christensen Bøttcher, Blæsbjergvej 9 i Barrit Stati-

on, fik næringsbevis som murer med ret til mesterbetegnelsen i 1923. Han 

flyttede forretningen til Lindved i Rårup Sogn omkring 1947. 

Murermester Hans Ole Egede Glyngø overtog Løgballevej 16 i Løgballe i 

1941 og drev murerforretning herfra. Han løste 1963 næringsbrev som mu-

rermester, og retten til mesterbetegnelsen blev dokumenteret. En søn, Jens 

Egede Glyngø, overtog ejendommen i 1970. Murerforretningen? 
 

Musikere: 

Det var/er svært at leve af at være musiker; men der var mange mennesker i 

tidligere Barrit-Vrigsted Kommune, der havde musiker-erhvervet som en bi-

indtægt. 

Musikere m.m. 

Jens Tolvtevar Jørgensen, Hornsyldvej 13 i Smedskær, blev ved folketællin-

gen i 1940 registreret som musiker på nævnte adresse. Jens T. Jørgensens 

kone, Agnes, var også musiker. De optrådte sammen og hun supplerede 

indkomsten som spillelærerinde. 

Men de flyttede og i andre registre fulgte der mere med:  

Bjerre Herreds Avis-annonce fra ca. 1937: Musiker og barber. 

Telefonbogen (JTAS) 1940: Musiker og 

barber 

JTAS 1950: Musiker og landmand. Han 

havde købt Over Barrit Mølle på 

Høkervej 1, og han fik næringsbrev 

som ejendomshandler i 1950. 

JTAS 1960: Musiker og landmand 

JTAS 1969: Musiker; men med omstil-

ling til hans søn, Finn Nygaard Jør-

gensen, der var i fuld gang med at 

skabe sin egen karriere som musi-

ker. 

Finn fortalte om sine forældre: At de i årene 1938/39 spillede musik til 363 

arrangementer. Ud over at de spillede og sang, leverede de musik til 

danseskole, dilettant og til større familiefester. 

Finn Nygaard Jørgensen købte i 1954 et lille husmandssted, Barrit Langgade 

38, af hjemmeslagter Peter Thomsen. Han drev det lille landbrug, udlejede 

en del af boligen og var i øvrigt musiker! 

 
Friluftskoncert ved Jens Jørgensen, 1955 
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Musikere spiller sammen og på en byvandring blev der fortalt:  

Finn Jørgensen var i flere år en fjerdedel af ”Rhytme-Kvartet”, der ud 

over ham bestod af Gunni Pedersen (se herunder og under barberer) på 

piano og blæserinstrumenter, ”Vagn Murer” (se under murermester Vagn 

Jensen) på harmonika og Christian Ostenfeldt (se under dræningsmester 

Ostenfeldt) der trakterede trommerne.. 

Finn N. Jørgensen overtog på et tidspunkt forældrenes, Agnes og Jens T. 

Jørgensens ejendom på Høkervej 1 og drev den, mens han leverede musik 

til massevis af private arrangementer, men også til større engagementer 

f.eks. Holstebro Revyen.  

Gunni Pedersen, Vangevej 1 i Barritskovby, fik næringsbrev som frisør på 

Vejlevej i 1950. Dette næringsbrev blev opsagt samtidig med at Gerda og 

han flyttede til Vangevej 1. Hvor hun passede en kiosk og han tog arbejde 

forskellige steder og drev lidt frisørforretning, men hele tiden også spillede 

musik. 

Martin Nielsen Buhl ernærede sig som snedker og musiker igennem mange 

år. Han købte Blæsbjergvej 4 i Barrit Station i 1927 og drev snedkerforret-

ning herfra til sin død i 1954. Han var en anerkendt musiker, der bl.a. spil-

lede ved sølvbryllupper og lignende. 

 

Møllere: 

Vi skrev et årsskrift om ”Barrit og Vrigsted Sognes kornmøller” i 2012. Der er 

kommet meget ny viden til emnet; men vi vurderer, at det er for tidligt at lave 

en gennemgribende revision af temaet. Årsskriftet, med billeder og beskrivelse, 

kan ses på vores hjemmeside www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk, og har man 

lyst til en rundtur til de steder, hvor der har været møller i Barrit-Vrigsted-

området, så kan man også finde en tur rundt til møllerne beskrevet på hjemme-

siden. 

 

Sadelmagere: 

Sadelmagere arbejdede med læder. De lavede remme, seler og selvfølgelig sad-

ler. Faget lå naturligt op ad skomagerfaget, hvilket også kan ses nedenfor, idet 

en del af udøverne også var skomagere. 

Kristian Refsgaard, Hejreagervej 3 i Neder Vrigsted, blev registreret som sa-

delmager i 1930 - både i folketælling og telefonbog. K. Refsgaard var en 

alsidig herre, han var også træskomand og skomager og han drev i slutnin-

gen af 1930-erne også en lillebil-forretning fra adressen. Han solgte forret-

ningen i 1940. 

Christian Hogni Jensen Lauridsen overtog sadelmagerforretningen på Hejre-

agervej 3. Han var uddannet skomager, så han havde forudsætningerne i 

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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orden. Han overtog også ledelsen af Vrigsted Postkontor. Han solgte 13 år 

senere værkstedet og boligen. 

Anders Rasmussen var også sko- og sadelmager på Hejreagervej 3, som han 

overtog i 1953. Han solgte huset ca. 1960, lukkede forretningen i Vrigsted 

og flyttede den til Over Barrit. 

Søren Michael Jensen, Vævergade 3 i Barritskovby, drev sadelmagerforret-

ning i Barritskovby fra omkring 1940 til omkring 1970. Han havde også en 

indtægt som frisør. 

 

Skomagere: 

Skomagerhåndværket var også et håndværk, som det var svært at leve af. De 

havde ofte et bierhverv, eller de gik simpelthen som daglejere på gårdene om 

sommeren, hvor der var mindst at lave i værkstedet. 

Søren Hansen, Lundevej 19 i Neder Vrigsted blev registreret som skomager 

ved folketællingen i 1930. 

Marius Michael Hansen Kvist, Barrit Langgade 53 i Over Barrit, blev regi-

streret som skomager ved folketællingerne i både 1930 og1940. Han døde 

87 år gammel i 1964, og forretningen blev solgt til sko- og sadelmager 

Anders Rasmussen, der havde haft forretning i Vrigsted. 

Skomager Kvist var medstifter af Barrit Gymnastik- og Idrætsforening og 

dens første formand. Skomager Kvist var også en fremragende tenor, med-

stifter og mangeårigt medlem i Barrit Mandskor. 

Skomagermester Laue Mortensen, Blæsbjergvej 3 i Barrit Station, drev en 

skomagerforretning på adressen fra før 1930 til ca. 1950. Han døde i 1954. 

Mortensen var en dygtig håndskomager, der syede både sko og støvler. 

Han havde et ben, der ikke rigtig duede. Der var en del skomagere, der 

sådan var lidt handicappede, så blev de det, som der var mulighed for. Der 

var også en helt karakteristisk lugt i sådan en skomagerforretning. 

Når man havde fået repareret den ene sko, der var noget galt med hos 

Mortensen, var man nødt til at gå hjem og hente den anden, for den blev 

tilbageleveret nypudset i en grad, som man ikke selv kunne præstere, så 

hvis skoene skulle ligne hinanden, måtte den anden altså også have en 

omgang. Det var ikke noget der kostede noget! 

Jens Just Pedersen, Barrit Langgade 85 i Over Barrit, drev skomagerforret-

ning her fra ca. 1918 til sin død i 1933. 

 

Skræddere: 

Anton Iversen, Lundevej 13 i Neder Vrigsted, drev skrædderforretning på 

adressen fra før 1930 til efter 1940. Han døde 1949. 
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Skræddermester Peter Marius Jensen drev skrædderforretning fra Barrit 

Langgade 157 i Barritskovby til midt i 1930-erne, hvor svigersønnen 

Thorvald Madsen overtog forretningen og indrettede en blandet urmager-, 

cykel- og radioforretning. P.M. Jensen flyttede skrædderiet til Barrit Lang-

gade 151 i Barritskovby, hvor han fortsatte skrædderforretningen til sin 

død i 1941. 

Skræddermester Peter Emil Edvard Jensen, Barrit Langgade 30 i Over Bar-

rit, drev skrædderforretning fra ca. 1910 til sin død i 1954. Han havde før 

sin død ansat skrædder Svend Larsen, der var gift med syerske Anna 

Larsen. De overtog forretningen. 

Skrædder Svend Larsen & 

syerske Anna Dalby 

Larsen: De købte i 1956 

hus og forretning af P. 

Emil E. Jensens enke. 

Svend Larsen var samti-

dig blevet filialbestyrer 

for Horsens Landbobank, 

og efterhånden blev 

skrædderforretningen ud-

faset, hvor han fortsatte 

som bankbestyrer og An- 

na Larsen som syerske og manufakturhandler. Efterhånden udfasedes også 

syningen og forretningen blev ren manufakturhandel / restebutik. 

Frits Løvbom & Kirstine Løvbom, Barrit Langgade 74 i Over Barrit, drev 

skrædderforretning herfra før 1930 og til efter 1940. De boede i huset til 

ca. 1970. Han var herreskrædder og hun dameskrædder. 

 

Skorstensfejere: 

Niels Christensen, Breth Surmose, blev registreret som ”skorstensfejer” ved 

folketællingen i 1940. Så det var nok det, han levede af. 

 

Slagtere: 
At være slagter var et arbejde der både rummede håndværk og handel. Dyret 

skulle både købes, slagtes, parteres og sælges. Under arbejdet kom slagteren i 

forbindelse med mange mennesker, hvilket kunne give anledning til anden 

handel. I starten af perioden fra 1930 til 1970 foregik den meste slagtning som 

hjemmeslagtning – at slagteren kørte ud til gårdene, slagtede dyret og så kom 

man kødet i et saltkar, så det kunne holde sig.  

 
Barrit Langgade 30, før 1950. Emil Jensens skrædderfor-

retning med vingerne fra Over Barrit Mølle bag huset. 
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Peder Thomasen (Thomsen), Barrit Lang-

gade 38 i Over Barrit, drev slagterfor-

retning fra før 1930 til op i 1940-erne. 

Hovedaktiviteten bestod i være hjem-

meslagter, at han tog ud og slagtede på 

gårdene, hvor kødet blev gemt væk i 

saltkarret i kælderen; men i telefonbo-

gen fra 1930 blev han også noteret for 

at drive et slagteriudsalg. Han døde i 

1961. 

Edvard Olesen, fra Barritskovby, drev slagterforretning før 1930. Forretnin-

gen var givtig nok til, at han som den første investerede i telefon, fik abon-

nent nr. 1, og blev noteret som slagter i telefonbogen. Han var også krea-

turhandler. 

Marius Olesen, Barrit Langgade 171, fik 1932 næringsbrev som slagter fra 

adressen. Han havde købt Edvard Olesens (farens?) jord og slagteri for 

25.000 kr. i 1931. 10 dage senere købte han – også af E. Olesen - en grund 

ud til Barrit Langgade (171) for 20 kr. ekstra. På sidstnævnte grund opret-

tede han et slagteriudsalg. Han kørte også landtur. 

Albert Hyldborg-Thomsen, Barrit Langgade 171 i Barritskovby, fik nærings-

brev som slagter i 1943. Et par år efter overtog han slagterforretningen og  

landturen og drev virksomheden til 1964. A. 

Hyldborg-Thomsen supplerede indkomsten 

ved at opkøbe og eksportere fjerkræ. 

Tage Zacho Rasmussen, Barrit Langgade 171 i 

Barritskovby, fik næringsbrev som slagterme-

ster i 1964, hvor han også overtog svigerfa-

rens forretning og drev den til 2000, hvor de 

solgte den. De nye ejere lykkedes ikke med 

forretningen, og den blev nedlagt et par år ef-

ter. 

Hans Sigurd Christiansen, Stevnsvej 8 i Over 

Vrigsted, kan findes som slagter både i folke-

tællingen og telefonbogen fra 1940. Han drev 

slagteri og slagteriudsalg frem til 1968. 

 

Smede: 

Vi skrev årsskrift om ”Smedjer og smede i Barrit og Vrigsted sogne” i 2019. 

Det kan findes på vores hjemmeside: www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk. Vi 

overså beklageligvis Hans Erik Knud Einshøjs smedeforretning. Den skrev vi 

 
Peter Thomsen med sin vogn og 2 af 

firlingerne, ca. 1943. 

 
S. Christiansens slagterforret-

ning i Over Vrigsted, ca. 1955. 

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
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efterfølgende om i en artikel i Barrit-Vrigsted Nyt, hvor den kan ses på deres 

hjemmeside. Nummeret var februar 2021 (side 17-21): 

https://bvnyt.dk/Tidligere%20%C3%A5rgange.html. 

 

Syersker: 

Det er vanskeligt at få et overblik over kvinder, der tjente til livets opretholdel-

se eller supplerede familiens indtægt ved at sy for folk. Skrædderi var et man-

defag, og jobbet som syerske blev ikke rigtigt anset for ligeværdigt. 

På byvandringerne rundt i landsbyerne i Barrit-Vrigsted Kommune, blev der 

nævnt en del syersker. Nogle af syerskerne var meget velrenommerede og en-

kelte er også blevet nævnt ovenfor under f.eks. manufakturhandlere; men de 

deler skæbne med kogekoner i forhold til synlighed.  

Vi har besluttet på et senere tidspunkt at forsøge at gøre ”Kvinder der også ar-

bejder udenfor hjemmet” til tema for et årsskrift; men vi må indrømme, på for-

hånd, at det bliver vanskeligt at sammenstykke. Syersker er ikke taget med i 

dette årsskrift som selvstændigt erhverv. 
 

”Træmænd”: Tømrere, snedkere, træskomænd/klodsmagere, hjulmænd, 

savskærere, bødkere og drejere - erhverv, hvor repræsentanterne arbejder 

med træ - var der mange repræsentanter af i Barrit-Vrigsted-området. Dem vil 

vi også hellige et fremtidigt årsskrift. Så træmændene er altså heller ikke 

med i dette årsskrift. 

 

Tækkemænd: 

Det tætteste vi kommer på en mand, der arbejdede som tækkemand, i Barrit og 

Vrigsted sogne i perioden 1930-70 var: 

Karl Adolf Rasmussen, Barrit Langgade 81 i Over Barrit. Han døde i 1936 og 

blev benævnt ”fhv. tækkemand. Han blev kun 60 år gammel, så han kan  

have været aktiv i perioden. 

Hans kone ”Marie Adolfs” 

supplerede indtægten ved at 

gå ud som vaskekone. 

 

Urmagere: 

Bodel Martinus Justesen, Kirke-

bro 18 i Breth, var uddannet 

urmager, instrumentbygger og 

snedker. Hans håndværk ind-

befattede violiner, celloer - og 

pumper af træ. Hans kone,  

 
Æ Klåkhuus, Kirkebro 18, 1907 

https://bvnyt.dk/Tidligere%20%C3%A5rgange.html
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Ane Bolette, gjorde rent og hjalp til i kirken. 

Fra byvandringen: Kirkebro 18 blev kaldt ”Æ Klåkhuus”, idet urmager 

Martinus Justesen og hustru Ane beboede huset indtil omkring 1940. Mar-

tinus havde selv bygget uret der prydede huset (Uret skulle befinde sig på 

Glud Museum). Han byggede standure og vægure helt fra grunden; både 

selve kassen og alle hjulene skar han ud. Tegninger til hjulene havde Mar-

tinus hængende i sit værksted oppe på kvisten. Standurene kunne ud over 

tiden også vise månens gang. 

 

Vognmænd og lillebilchauffører: 

Både vognmænd og lillebilchauffører arbejdede med transport: Vognmændene 

kørte med gods og sand, medens lillebilchaufførerne kørte med mennesker i 

personbiler (taxaer). Flere af vognmændene havde både lastbiler og lillebiler. 

Carl Marius Møller Hansen Hvidsminde, Lundevej 15 i Neder Vrigsted, drev 

vognmandsvirksomhed med lastbil fra før 1930. Før krigen gik Carl Møl-

ler i kompagniskab med Søren Chr. Frederiksen om en lillebil. 

Søren Chr. Frederiksen, Lundevej 21 i 

Neder Vrigsted. Efter Carl Møllers 

død i 1949 overtog S.C. Frederiksen 

lillebilen og købte selv en lastbil. 

Han drev vognmandsforretning til 

midt i 1970-erne. Han, eller konen 

og børnene, drev også et mindre 

husmandsbrug. I et tidsrum havde 

de høns, så mange, at han i et par  

årtier var benævnt ”vognmand og hønseriejer” i telefonbøgerne. 

Forretningen havde også en 7-personers Lillebil, som Søren under besæt-

telsen måtte montere med gas-generator. Brændstof var en mangelvare, så 

kørsel med lillebilen var indstillet indtil Sigurd Stenhøj en dag sagde: ”Sø-

ren, du skal have gas på, så du kan komme til at køre igen”! Så fik Søren 

monteret en Stenhøj gas-generator, der blev fyret op med koks, og dermed 

var lillebilen kørende resten af besættelsestiden.  

Det betød også, at Søren Frederiksen blev chauffør for modstandsgruppen 

i Vrigsted under krigen. Koden var, at én af modstandsfolkene bestilte en 

tur ”ned til Karen”- sandsynligvis fordi nedkastningsområdet ”Stella” lå 

mellem Staksrode Skov og Rosenvold – og syd for det område, der hedder 

”Karens Krog”. 

Christoffer Peder Christoffersen Guldhøj var tømrermester; men han havde 

også en personvogn, som han brugte til lillebilkørsel. Lillebilforretningen 

 
Søren Chr. Frederiksens biler, 1952. 
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solgte han først i 1950-erne til Andy Jensen på Høkervej 1. Denne drev 

den videre i nogle år, indtil han udvandrede til Amerika. 

Arne Jensen, Hornsyldvej 7 i Smedskær, var lillebilvognmand i slutningen af 

perioden 1930-70. 

Fra byvandringen: Arne Jensen drev ”Arnes Lillebil” fra adressen og hans 

kone Else havde blomsterforretning: ”Elses Blomster”. Arne kørte skole-

bus og havde derudover Lillebil, som blev flittigt brugt af lokalbefolknin-

gen, i en tid hvor de fleste ikke rådede over egen bil. Godsejeren på Bar-

ritskov brugte også ”Arnes Lillebil” når der skulle hentes og bringes gæ-

ster til Barritskov Gods. Når en sådan tur skulle foretages, klædte Arne, 

efter sigende, om til chauffør uniform og kasket. 

Max Pedersen, Barrit Langgade 117 i Barrithule, købte ejendommen i 1921 og 

begyndte i 1936 at drive vognmandsforretning med hestevogn. I 1955 blev 

han motoriseret, idet han sammen med sønnen, Arne Pedersen, købte en 

brugt lastvogn. De drev vognmandsforretning til efter 1970. 

Brødrene Gustav og Christian Pallesen, Barrit Langgade 127-129 i Bar-

ritskovby, drev vognmandsforretning fra omkring 1930. Deres far smed 

Pallesen døde i 1940, hvorefter de indrettede ejendommen til vognmands-

virksomhed. Christian Pallesen døde i 1958, men vognmandsforretningen 

fortsatte under navnet Brdr. Pallesens Vognmandsforretning til efter 1970. 

Kaj Pallesen, Barrit Langgade 127-129 i Barritskovby, kom formentlig ind i 

vognmandsforretningen efter faderens, Christian Pallesens død. Han fik 

næringsbevis som vognmand i 1967, overtog forretningen og drev den vi-

dere til midt i 1980-erne, hvor han solgte forretning og garager til Hans 

Rasmussen & Sønner i Klakring. 

Marthinus Knudsen, Barrit Langgade 49 i Over Barrit, var bestyrer for Af-

holdshjemmet, Barrits Forsamlingshus. Han var også vognmand, idet han 

var registreret som sådan ved folketællingerne i både 1930 og 1940. 

Ejnar Peter Jørgensen, Blæsbjergvej 13 i Barrit Station, drev vognmandsfor-

retning fra omkring 1930.  

Ejnar Jørgensen var en mand med mange kontakter. Hvis man f.eks. 

manglede en pige i huset, så vidste han, hvor man kunne få fat i hende. 

Under krigen transporterede han de nedkastede og opsamlede våben til 

Horsens for modstandsgruppen i Barrit. Han var også handelsmand og i 

1947 solgte han vognmandsforretningen til Hans Gerbek og helligede sig 

svine- og ejendomshandel.  

Hans Gerbek, Blæsbjergvej 13 i Barrit Station, købte vognmandsforretningen 

af E.P Jørgensen i 1947 og drev den til efter 1960. Lastvognen var en 8-

cylindret Chevrolet og havde anhænger. Hans Gerbek var den eneste 

vognmand i kommunen, der havde en lastvogn med anhænger. 
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Barrit Stationsvej 12 blev hjemsted 

for en række vognmandsforretnin-

ger. Oprindeligt var den lille ejen-

dom blevet bygget som aftægtsbolig 

for Søkjærgård, der lå ved siden af. 

Men da der ikke var brug for den 

som aftægtsbolig midt i 1930-erne, 

blev huset solgt til en vognmand. 

Ejeren på Søkjærgård ønskede 

imidlertid ikke at have lastbiler kø-

rende til og fra ejendommen, så  

salget blev ordnet med en klausul om ”ingen lastbiler på tilkørselsvejen og in-

gen store garager på grunden”. Alligevel afløste 5 vognmænd hinanden på 

adressen Barrit Stationsvej 12: 

Magnus Knudsen drev vognmandsforretning herfra omkring 1935. Han solgte 

ret hurtigt forretningen til Christian Svendsen og flyttede selv til Skjold.  

Christian Svendsen drev også vognmandsforretning fra adressen; men han var 

også bestyrer af forsamlingshuset i Barrit Station, og fik lov at bruge / op-

føre en garage dér ved forsamlingshuset på Nørløkkevej 1. 

Vognmand Therkelsen afløste Christian Svendsen både som vognmand og 

forsamlingshusbestyrer i en kortere tid. 

Paul Gosvig, Barrit Langgade 41 i Over Barrit, startede vognmandsforretning 

dér i slutningen af 1940-erne, hvor han og hans kone, Irma, boede til leje 

på nævnte adresse. Han fik næringsbrev som vognmand i 1950, og købte 

Barrit Stationsvej 12. Han påtog sig også entreprenørarbejde. Irma og Paul 

Gosvig blev også bestyrere af forsamlingshuset i Barrit Station.  

Arthur Nielsen afløste Paul Gosvig i 1950-erne, og på det tidspunkt var der 

kommet ny ejer på Søkjærgård, så A. Nielsen fik lov at bygge garage ved 

Barrit Stationsvej 12 og at køre med lastbil ned til garagen. Arthur Nielsen, 

kørte med ”sækkevarer” for købmand Damgaard Nielsen i Barrit Station. 

Arthur Nielsen figurerede stadig som vognmand i telefonbogen i 1969. 

Erling Nielsen, Koksfourt 8 i Over Vrigsted, drev vognmandsforretning fra 

omkring 1940; men løste først næringsbrev som vognmand i 1970. 

Hans Mortensen, Barrit, drev vognmandsforretning omkring 1950. 

Magnus Jensen, Barrit Station, drev vognmandsforretning fra før 1950 til ef-

ter 1960. 

Svend Aage Andersen i Vrigsted / Løgballe drev vognmandsforretning fra før 

1950 til efter 1960. 

Anker Pedersen i Staksrode Skov drev vognmandsforretning omkring 1960. 

 
Gerbeks lastvogn med anhænger og et vejarbejder-

hold under anlæggelse af den nye Vejlevej 1948 
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A.P. Pedersen på Møllebakken i Staksrode drev vognmandsforretning fra før 

1960 til efter 1970. 

Svend Engelbreth Pedersen i Staksrode drev vognmandsforretning omkring 

1970. 

Johannes Jensen i Staksrode drev vognmandsforretning omkring 1930. 

Jørgen Ibsen, Randvej 28 i Staksrode, drev vognmandsforretning omkring 

1940. 

 

Vævere: 

Vævere var allerede i begyndelsen af perioden 1930-70 et uddøende fag, så der 

er ikke mange repræsentanter i denne fremstilling 

Jens Peder Olesen, Kirkebro 7 i Breth, var væver. Han skilte grunden til Kir-

kebro 9 ud, opførte det nuværende hus og flyttede derover i 1938. Han 

havde købt Kirkebro 7 af Laurs Mikkelsen / ”Smut Laurs” eller ”Laurs 

Væver” i 1918. Jens Peder Olesen var også firlingernes farfar. 

Husmand og væver Niels Andersen fra Barrit Hvilehjem døde 1937, 93 år 

gammel. Hans hustru Karen Margrethe, født Simonsen, døde allerede 

1909. Men han var nu nok ikke aktiv i perioden 1930-70. 

Fhv. væver Ole Olesen fra Breth døde 1934, 86 år gammel. Hans hustru Inger 

Marie, født Pedersdatter, døde i 1914. 

Væverske Margrethe Hald havde i 1940 telefon under Hornsyld Central, så 

hun må have været hjemme på Nørtoft, Lundevej 16, på et længere ophold, 

for hun var allerede på det tidspunkt ansat på Nationalmuseet som ekspert i 

oldtidstekstiler. Se i øvrigt i ”Bemærkelsesværdige kvinder i Barrit og 

Vrigsted sogne” – arkivets årsskrift fra 2015 på www.barrit-vrigsted-

lokalarkiv.dk  
 

  

http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/
http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/


39 
 

Kilder: 

Arkivalier: 

Jydsk Telefon Aktieselskabs (JTAS’) telefonbøger fra 1930, 1940, 

1951, 1959 og 1969. Henrik Pind, der er aktiv i Telefonlauget i 

Den Gamle By, Aarhus var meget hjælpsom med at finde og kopiere 

de relevante sider fra telefonbøgerne. Vi skylder stor tak. 

Næringsprotokoller fra Horsens Politi (1925 – 1972) for Bjerre og Hat-

ting herreder. De ligger i Rigsarkivet – Viborg under arkivnummeret 

B402 

Kirkebøger fra især Barrit og Vrigsted sogne. Fra 

www.ArkivalierOnline.dk 

Digitaliserede Tingbøger fra Domstolsstyrelsen fra ejerlaugene i Barrit 

og Vrigsted sogne. (1927-2000). Fra www.ArkivalierOnline.dk  

Realregisteret fra Bjerre Herredsfoged (1856- ca. 1970) vedrørende ejer-

laugene i Barrit og Vrigsted sogne. Fra www.ArkivalierOnline.dk  

Gunni Pedersens optegnelser om ”Forretninger i Barrit-Vrigsted 

Kommune fra ca. 1930” Fortegnelsen blev trykt i Barrit-Vrigsted 

Nyt fra oktober 2005 og ca. 1 årgang frem. Arkivet fik sit eget eksem-

plar, der er arkiveret. 

 

Bøger og hæfter: 

Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gør den 

levende – især kapitlet: Forfædrene på arbejde. Forlaget Bonderosen, 

2003. 

Malermester Joh. Nielsen (red): Bjerre Herreds Haandværkerforening 

1884-1934. Trykt i Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 1934. 

Barrit-Vrigsted Lokalarkivs hæfter om byvandringerne i lokalområ-

dets landsbyer med fokus på perioden 1930-1950(1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.arkivalieronline.dk/
http://www.arkivalieronline.dk/
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Med dette dejlige billede, fra Julius’ hånd og lavet 

til lokalarkiverne i tidligere Vejle Amt, vil vi gerne 

ønske læserne af vort meget forsinkede årsskrift et 

godt 2022. 
 

 

 
 


