Langs plovfuren
- i bondens fodspor
At landbrugshistorie er tema for denne rute er
naturligt, for den går gennem ægte landbrugsland
med den fedeste lermuld, der ikke kræver læhegn
for at blive liggende, hvor den ligger.
Som angivet på oversigtskortet, er der flere
steder opstillet pæle med QR-koder, hvor man via
smartphone kan hente historier fra stedet.
Nogle af stederne ligger uden for ruten, og man kan
tage en afstikker, hvis man har tid og lyst.
Man behøver ikke starte på et bestemt sted på
ruten eller køre i en bestemt retning – men her
starter beskrivelsen af ruten i Bjerre – den gamle
”hovedstad” i Bjerre og Hatting Herreder.

www.hedenstederne.dk

www.gludmuseum.dk

www. kenddinlandsby.dk
Se mere på:
Glud Museum – det østjyske landsbymuseum – står
bag projekt Kend din landsby.
Med støtte fra landdistriktsmidlerne i Hedensted
Kommune.
Der er mere lokalhistorie på lokalarkivernes
hjemmesider og på www.arkiv.dk
På www.kenddinlandsby.dk findes kort over
lokalområderne med placeringen af de mange
historier – se under ”Kort”.

BONDEN OG RETSPLEJEN
I Bjerre havde herredet sin fælles mødeplads –
Herredstinget – hvor ansete bønder samledes om at
varetage den lokale retspleje.

I de enkelte områder er der endnu flere historier,
der kan hentes via QR-koder.

GALGEBAKKEN med herredets galge. Her blev
forbrydere henrettet – tyveknægte blev hængt med
tyvekoster på ryggen og mordere halshugget.

Turen henleder opmærksomheden på spændende
lokaliteter, der alle bidrager til historiefortællingen.
Det er nok til en hel dags udfordrende cykeltur
mættet med indtryk, eller en lidt hurtigere, og knap
så intensiv oplevelse i bil.
”Langs plovfuren” er blevet til i et samarbejde
mellem Kend din landsby, lokalarkiver og lokalråd
i Bjerre, Hornsyld, Barrit/Vrigsted, Stouby og
Stenderup.

Langs plovfuren
- i bondens fodspor

En historisk tur rundt i bakkelandet mellem
Horsens og Vejle fjorde. På ruten møder
man træk af landbrugets historie - blandt
veldrevne marker, hyggelige landsbyer,
herregårde og skønne udsigter.

Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen
Søren Bundgård Rasmussen, der blev halshugget
den 16. december 1856.

BJERRE ARREST blev bygget i 1846 – som arrest og
tinghus (en bygning, hvor der afholdes rettergang)
Fra 1923-1932 var bygningen udlejet til Horsens
Tugthus, og fra 1939-1945 var den anneks til
Statsfængslet i Horsens og blev efter befrielsen
anvendt til fængsel for værnemagere.
HORNSYLD KØBMANDSGÅRD ligger markant
i landskabet. Handel med korn, gødnings- og
foderstoffer har været essentielt for landbrugets
udvikling og HK har med succes skabt en af egnens
store virksomheder.
ELISEDALs hovedbygning fra 1797, er Hornsylds
ældste hus - bygget af A. Tholstrup, rådmand i
Horsens og birkedommer til Boller birk.
Udover landbrug har her været ægpakkeri.
”Bjerre Herred har god, fed Jord og avler
skønt Korn af alle Slags”
- Hans de Hoffmann (1713-93), Skerrildgaard
SKERRILDGAARDs historie kan føres tilbage til det
13. århundrede. Den havde status som hovedgård
og ejede mange gårde og huse på egnen. Bønderne
fæstede gårdene, og måtte til gengæld betale
landgilde og yde hoveriarbejde for godsejeren.

BJERRE KRO - her kunne bonden tage et hvil på vej
hjem fra marked i Horsens. Den ældste kro var ca.
300 år gammel, mens den nuværende er fra 1859,
hvor kroen blev en “kongelig privilegeret kro”.

BARRIT MEJERI er et af de sidste selvstændige
andelsmejerier i Danmark og nok det mindste.
Grundlagt i 1887, og dets placering og overlevelse
var tæt forbundet med Horsens-Juelsmindebanens
station på den anden side af gaden.

BARRITSKOV GODS / AARSTIDERNE er rammen
om fortællinger om egnens største jordbesiddelse
og magtcentrum i stavnsbåndets tid; men det er
også rammen om Aarstiderne - egnens største
arbejdsplads.

EGETRÆET VED FOLDAGERGÅRD blev plantet
i 1820-erne. Træet står som et vartegn over de
landbrugsreformer, der gav landbrugserhvervet
styrke til at bære landets økonomi og udvikling 150
år frem i tiden. Egetræet er måske det ældste træ i
Barrit-Vrigstedområdet.

RANDGÅRD er en gammel slægtsgård og
”enestegård” – en gård uden for landsbyens
dyrkningsfællesskab. Der var ofte særlige privilegier
og forhold omkring enestegårdene, og Randgård
har været hjemsted for mange andre aktiviteter end
almindelig landbrugsdrift.

PRÆSTENS TRÆ er plantet til minde om præsten
Frederik Christian Johan Pedersen, der døde efter
en hjemmedåb på Hornum Østergård i 1856.
I Hornum ligger gårdene stadig på deres gamle
plads langs vejen gennem byen.

STAKSRODE - Staksrodevej 25 – tidl. Staksrode
Brugsforening - og frugttræerne langs vejene i
Staksrode står som symboler på et lille tætsluttet
landsbyfællesskab, hvor man op gennem 1900tallet havde alle faciliteter til et helt liv inden for
landsbyens kreds.

BRÅSKOVGÅRD
Her lå 2 store fæstegårde under Boller Gods.
Den ene blev købt af staten, der oprettede en
”Statsopdragelsesanstalten Bråskovgård”.
I dag efterskole med landbrug, hvor eleverne,
sammen med skolens landmand, står for driften.

ROSENVOLD opførtes i 1585 som Karen
Gyldenstjernes enkesæde.
Rantzau-slægten har været ejer af godset i næsten
350 år. Den nuværende ejer, Carl Johan Ulrik greve
Rantzau, er den 17. i rækkefølgen.

BRÅ MØLLE
Vandmøllerne er de ældste møller. Ofte ligger de
naturskønt, som Brå Mølle, der kendes helt tilbage
fra 1500-tallet. Møllen var i drift indtil 1959.

STOUBY MØLLE blev opført i 1864 af Sønniche
Arenkiel og arbejdede som kornmølle, der betjente
de lokale landmænd.
Møllen var hjemsted for Stouby Lokalforening under
Jydsk Andels-foderstofforretning indtil 1989.

STENDERUP TEGLVÆRK
Tegl til mur og tag blev for alvor byggematerialet
i 1800-tallet, og til de lave, våde jorde blev der
fremstillet kilometervis af drænrør.
Stenderup Teglværk var udstyret med en moderne
ringovn og en af landets højeste skorstene.

FAKKEGRAV blev bygget i 1859, som pakhus til
oplagring af korn. Høje kornpriser i bl.a. England i
midten af 1800-tallet havde sat gang i eksporten.
Fakkegrav blev senere badehotel og et yndet
udflugtsmål med fjordbåde fra Vejle.

STENDERUP STATION
Jernbanen satte for alvor gang i eksporten af
landbrugets produkter. Juelsmindebanen (18841957) betød nemmere transport af bl.a. grise og
smør til Horsens og videre ud i verden.

ROHDEN var tidligere 2 gårde: Over Rohden og
Neder Rohden. I 1869 blev gårdene slået sammen
af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte
avlsgården, herefter var navnet Rohden.

BJERRE MØLLE var aktiv fra 1860 til 1955.
Man kan komme ind og se møllen - den eneste
teglbeklædte mølle, der er bevaret i Danmark.

1 – Galgebakken
2 – Bjerre Kro
3 – Bjerre Arrest
Rohden
4 – Hornsyld Købmandsgård
5 – Elisedal
6 – Skerrildgård
7 – Barrit Mejeri
8 – Barritskov / Årstiderne
9 – Randgård
10 – Staksrode
11 – Rosenvold
12 – Bjerre Mølle
13 – Fakkegrav
14 – Rohden
15 – Egetræet ved Foldagergård
16 – Præstens træ
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18 – Brå Mølle
19 – Stenderup Teglværk
20 – Stenderup Station
21 – Bjerre Mølle
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