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BARRITS & VRIGSTEDS 
KULTURARV   

 
 
Tre ”gamle” metalvirksomheder: STENHØJ, AP Maskinfabrik, og 
HACO gør sammen med Årstiderne og Barrit Skole Barrit til den 
landsby i Hedensted Kommune, hvor der er flest arbejdspladser 
pr. indbygger. 
Her: AP Special- & Maskinfabrik, 1990. 

 

 
Kort over Barrit & Vrigsted sogne, med afmærkede kulturarvspunkter. Du står ved nr. 1. 
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formidlingen: E-mail: barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com / Hjemmeside: http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk   

http://kenddinlandsby.dk/category/qr-kode/barrit-qr-kode/
mailto:barrit.vrigsted.lokalarkiv@gmail.com
http://www.barrit-vrigsted-lokalarkiv.dk/


1. Barrit Skole: Over Barrit Skole - Barrit 
Centralskole - Barrit Skole. Skolen i Over 
Barrit har haft mange navne. Navne der 
danner ramme for en fortælling om dansk 
skolehistorie, udvikling i bygninger og 
mennesker – til enhver tid. 

 

2. Barritskov: Barritskov Gods/Aarstiderne 
er rammen om fortællinger om egnens 
største jordbesiddelse og magtcentrum i 
stavnsbåndets tid; men det er også ram-
men om Aarstiderne - egnens største ar-
bejdsplads. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stagsevold: Stagsevold er et middelal-
derligt voldsted, der er smukt beliggende i 
Stagsrode Vesterskov. Den lille borgruin 
er sandsynlig forløber for Rosenvold Slot. 

 

4. Vrigsted Kirke: Vrigsted Kirke er en af de 
mest originale romanske kirker i Danmark 
– og også en af de ældste. Ved sidste re-
staurering valgte man at lade de indre 
vægge stå ubehandlede, så man kunne 
se 900 års ubesmykket bygningshistorie 
ved et besøg i kirken. 

 

5. Barrit Kirke: Barrit Kirke og kirkegård lig-
ger smukt nord for byen. Kirkens er fra 
midten af 1100-tallet. Den er en af Bjerre 
Herreds største kirker. Her er gravkapel 
for Reetz-familien på Barritskov og uhyre 
interessant kirkegård. 

6. Stenhøj Gruppen: Barrits eksistens hæn-
ger uløseligt sammen med erhvervseven-
tyret omkring smedjen i Barritskovby, der i 
1917 blev overtaget af Sigurd Stenhøj. 
Med smedjen som udgangspunkt skabte 
han en maskinfabrik, der i dag er en kon-
cern med ca. 500 ansatte i 6 lande. 

 

7. Vrigsted Efterskole: Vrigsted Højskole - 
Vrigsted Efterskole og Landbrugsskole - 
Epilepsi-plejehjemmet Sells Minde - Vrig-
sted Efterskole er historien om den frie 
skoles op- og nedture, udvikling, grundlag 
og livskraft. Men det er også historien om 
de epilepsiramtes vilkår i Danmark fra ca. 
1940-1995. 

 

8. Barrit Mejeri & Barrit Station: Barrit Me-
jeri er et af de sidste selvstændige andels-
mejerier i Danmark og nok det mindste. 
Barrit Mejeri blev indviet i 1887, og dets 
placering og overlevelse var tæt forbundet 
med Horsens-Juelsminde Jernbanes sta-
tion på den anden side af gaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Grundlovsegen: Kvindernes eg er en del 
af historien om det danske demokrati. 
Egen blev plantet i 1915 for at fejre kvin-
dernes nyerhvervede valgret og valgbar-
hed til Folketing og Landsting. 

10. Egetræet ved Foldagergård i Neder 
Vrigsted: Egetræet ud for Lundevej 12 - 
Foldagergård blev plantet i 1820-erne. 
Træet står som et vartegn over de land-
brugsreformer, der gav landbrugserhver-
vet styrke til at bære landets økonomi og 
udvikling 150 år frem i tiden. Egetræet er 
måske det ældste træ i Barrit-Vrigsted-
området. 

 

11. Staksrode landsbymiljø: Staksrodevej 
25 – tidl. Staksrode Brugsforening - og 
frugttræerne langs vejene i Staksrode står 
som symboler på et lille tætsluttet lands-
byfællesskab, hvor man op gennem 1900-
tallet havde alle faciliteter til et helt liv in-
denfor landsbyens kreds:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Randgård: Randgård er en gammel 
slægtsgård og ”enestegård” – en gård 
udenfor landsbyens dyrkningsfællesskab. 
Der var ofte særlige privilegier og forhold 
omkring enestegårdene, og Randgård har 
været hjemsted for mange andre aktivite-
ter end almindelig landbrugsdrift. 

 

13. Fiskestine fra Breth: Fiskestine boede 
lidt øst for Breth. Hun var et enestående 
menneske i mange betydninger. Hendes 
liv, som kvinde i sidste halvdel af 1800-
tallet, var ét langt mønsterbrud på stort set 
alle områder. 

 
Staksrode Brugsforening, ca. 1950 

 
Barrit Andelsmejeri, 1983 

 
Barritskov, ca. 1880. 


