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- hvor Smidstrup var en meget livligere handelsby med både købmand, brugs, 
blomsterforretning, bager, brødudsalg, skomager, slagter, maler- og farvehandel, 
manufakturhandel, elektriker, cykelsmede, sparekasse, posthus, barber, damefrisør, 
dyrlæge, lillebil, telefoncentral, hvilehjem, mejerier, smed og en hel del andet.

Og hvor Smidstrup var sin egen kommune, ledet af et sogneråd med gårdejer Magnus 
Hansen som formand, og hvor en stor del af kommuneadministrationen blev varetaget af 
kommunekassereren, der holdt åbent vist nok nogle eftermiddage om ugen i sidelokalet til 
højre i den gamle sparekassebygning.

Det var andre tider...
 

Vi skal tilbage til en anden tid…





Derfor har det været noget af en kraftanstrengelse at få bygget den nye centralskole.

Principbeslutningen om at erstatte de 5 gamle skoler i Smidstrup, Tiufkjær, Klattrup, Håstrup 
og Ll. Velling med en ny Centralskole blev truffet allerede i 1954  -  ligesom man vedtog at 
skolen skulle udbygges med en eksamensafdeling.

I efteråret 1957 gik byggeriet i gang med stedlige håndværkere under ledelse af arkitekt H. 
Ehlers fra Brædstrup. Og i 1958 kort før det var færdigt, sluttede Skærup sig til. Man kunne 
nemlig ikke finde en tilfredsstillende placering af en ny Skærup-skole til afløsning af de 2 
gamle skoler i Skærup og Linnet. Og elevantallet var også for lille til at få det til at hænge 
sammen med den nye skolelovs krav om flere fag.

Set med Smidstrup-øjne var timingen måske meget ”heldig”, idet placeringen af skolen på 
den centrale plads midt i Smidstrup jo var givet. Var skoleforbundet opstået tidligere, havde 
det givetvis været aktuelt at drøfte en placering midt mellem de 2 byer. Og så havde skolen 
ikke fungeret som central institution og samlingssted i Smidstrups lokalsamfund.

Til gengæld betød det, at skolen næsten var for lille, da eleverne mødte ind første gang i 
august 1959. Alle kvadratmeter fra kælder til kvist blev taget i brug.

Smidstrup-Skærup Centralskole  
- en kraftanstrengelse





Starten på den nye Centralskole må have været en stor udfordring for lærerne fra de 7 
gamle, lokale skoler. Efter at have været vant til at undervise i alle fag på alle niveauer, skulle 
de nu specialisere sig og undervise i færre fag og måske også på færre klasseniveauer. Og 
nogle skulle føre afgangshold op til realeksamen.

På billedet af skolens første 11 lærere ses i bagerste række fra venstre:
C. J. Franck (Ll. Velling)
M. Brunse (Tiufkjær)
P. N. Pedersen (Skærup)
B. Larsen (nyansat fra Skagen)
H. Pedersen (Klattrup)
K. Hansen (Haastrup)

- og i forreste række fra venstre:
V. Rask (Linnet)
R. Ebbesen (Smidstrup)
K. M. Thuesen (Tiufkjær)
S. Larsen (nyansat fra Skagen)
J. Corydon -Petersen (Smidstrup), der var konstitueret skoleleder det første år.

Fra enelærer til lærerteam





Og det  var på denne flotte, spritnye skole min far S. Ellkier-Pedersen blev ansat som 
skoleinspektør og min mor Karen Ellkier-Pedersen som lærerinde fra sommeren 1960. 

Hovedopgaven var umiddelbart at opbygge en eksamensafdeling efter den nye skolelov fra 
1958  -  men det har sikkert også fyldt meget at få skabt et stærkt lærersamarbejde og et 
fremadrettet fællesskab omkring den nye skole. Og mon ikke de tidligere selvstændige 
lærere også skulle vænne sig til at have en inspektør…

Det første hold i den nye real-afdeling startede i første real i august 1960. Undervisnings-
planerne og materialerne efter den nye skolelov var knapt færdige, så der blev taget en del af 
det bedste fra den gamle mellem- og realskole. Så vi, der startede i første real i 1960, fik 
skam alle 12 i klassen realeksamen i juni 1963.

Realafdelingen var en stor mundfuld at få skabt, men en endnu større nyskabelse var måske 
den nye 8. klasse, som skulle være et bindeled for de 15-årige mellem skolens mere 
teoretiske verden og arbejdslivet udenfor.

Læseplanerne for den nye 8. klasse var heller ikke helt på plads ved starten i 1960, men der 
blev bl.a. udbudt 3 linier: Huslig linie, Håndværkerlinie og Forretningslinie.

En spritny skole og en ny skolelov





I 8-klasserne var hjemstavnsorientering som noget nyt en del af  pensummet. Og det var 
netop i denne nyskabelse, at kimen til Egnsmindesamlingen blev lagt.

Det begyndte i 1961 med, at elever, forældre og venner udlånte gode, gamle grejer og 
brugsgenstande som kunne være med til at fortælle historien om livet på landet 50 år 
tidligere, bl.a. om selvforsyning, om håndværk samt om traditioner og levevilkår. 

Min far syntes det var spændende. Han havde altid haft stor interesse for gamle redskaber 
og metoder  -  og kendte også til brugen af mange af tingene fra sin egen opvækst på landet 
på Tørring-egnen.

Og hen ad vejen valgte mange af ejerne til genstandene at sige, at tingene lige så godt 
kunne blive på skolen, når de nu indgik i undervisningen.

Og sådan begyndte det at blive til en samling...

Hvad er det, hvad kan det bruges til og  
hvilken historie fortæller det?





Gennem mange generationer var udtjente redskaber og grejer ofte blevet lagt på loftet. Det 
kunne jo være de senere kunne repareres eller bruges til reparation af andre ting. 

I 1960’erne var brug-og-smid-væk kulturen imidlertid på fremmarch. Så der blev måske 
alligevel ikke brug for tingene på loftet. Og mange steder voksede også interessen for at 
bruge lofterne til at indrette værelser eller en ekstra stue…

Samtidig bragte en stigende interesse for antikviteter også opkøbere på banen, som var ude 
efter fine ting, der kunne sælges  -  gerne messing, tin, kobber, sølv, porcelæn, rariteter, nips 
mv. Og hvis de ryddede et loft for at få fat i det, så røg det, de anså for skrammel, direkte ud.

Så det var på høje tid at få reddet, hvad der egentlig var af ”skrammel” i form af husgeråd, 
værktøj, maskiner og ting fra især håndværk, husholdning, køkken, mark, stald og huggehus. 
Det var her den nye Egnsmindesamlings interesse lå  -  ikke på fine antikviteter, som burde 
blive i familien eller sælges.

Så der var bud efter min far mange steder. Og tit og ofte hørtes en vis forundring, når han 
kørte væk med ”skramlet” i form af husgeråd, værktøj eller maskiner: ”jamen, vil du da osse 
ha’ det med, hvad vil du dog med det….?”

”…jamen, vil du osse ha’ det med?”





Samlingen voksede og blev også bedre og bedre. 

Den blev placeret på skolen under skolebiblioteket i det lille kælderrum og mellemgangen 
indtil fyrkælderen  -  et varmt og tørt sted, som tingene ikke havde særlig godt af. Og 
efterhånden så trangt, at det kneb med at komme til tingene og tage dem i hånden og 
mærke og prøve dem.

Så i lang tid blev der ledt med lys og lygte efter bedre egnede lokaler og bevillinger, så ting 
kunne restaureres og udstilles forsvarligt. Egne lokaler var også et godt argument, når der 
skulle søges tilskud  -  nødvendigt bl.a. hvis Kulturministeriet skulle på banen. Det lykkedes 
dog ikke, og man var glade, når den senere Børkop Kommune nogle år gav tilskud til 
samlingen.

Det var efterhånden klart, at de egnede lokaler ikke fandtes på selve skolen.

Kampen om plads og penge





I 1972 var Krogården i Smidstrup ikke længere beboet og den havde endvidere været udsat 
for en mindre brandskade.

Min far opfordrede kraftigt gennem pressen og direkte til kommunen til, at denne mulighed 
blev udnyttet til på enestående vis at samle en række af områdets kulturelle aktiviteter under 
samme tag  -  herunder Egnsmindesamlingen.

For faktisk forudså han, at det kunne blive nødvendigt at nedlægge samlingen og lade 
tingene gå tilbage til giverne, hvis der ikke blev fundet en løsning på lokaleproblemet.

Der blev argumenteret kraftigt, men der blev desværre ikke fundet en løsning med placering 
på Krogården,. Og senere blev den flotte ejendom med den markante placering revet ned og 
arealet anvendt til børneinstitution.

Skuffelsen var stor  -  og i dag kan vi kun sige: ”tænk, hvad det kunne være blevet til… ”

Men så viste der sig heldigvis en anden redningsplanke…

Muligheden der glippede





Redningen kom, da Metha og Hans Chr. Lange i 1972 stillede de to små huse i gården bag 
beboelsen på Håstrupvej 3  -  der i sin tid havde været brugsforening  - gratis til rådighed for 
Egnsmindesamlingen. 

Gårdmiljøet gav helt nye muligheder for at udstille en række udendørs ting  -  og gav også 
mulighed for at arbejde med tingene og prøve dem. Både hvis der skulle brydes, skættes og 
hegles hør eller tærskes med plejl.

Og også indendøre gav de hyggelige rum mulighed for en helt anden form for udstilling.

Men der blev ved med at komme ting ind, så efter 9 gode år blev også lokalerne på 
Håstrupvej for små…

9 gode år på Håstrupvej 3







Der blev ofte skrevet i avisen  -  nogle gange mere rigtigt end andre…







Undervejs fik Egnsmindesamlingen mange spændende gaver.  Allerede i 1962 var det som 
”at vinde i lotteriet”, da Dagmar og Villy Sørensen på gården Langagergård lige syd for 
Mejeribyen besluttede, at deres i museumskredse meget eftertragtede vægmaleri skulle blive 
i sognet (også fordi man til venstre i billedet ser Håstrup gamle skole)  -  og at det skulle ske 
ved at forære det til skolens Egnsmindesamling.

Billedet er helt specielt og af stor kulturhistorisk værdi, fordi det afbilder en bestemt 
begivenhed. Det er malet i 1844 af maleren Sigvald Hense og viser et brudeoptog uden for 
gården Adolfsminde, hvor det også hang, indtil gården blev revet ned i 1874. Da 
materialerne herfra bla. blev brugt til at bygge Langagergård, så flyttede billedet også med.

I den forreste vogn kører musikken. Bruden sidder i den midterste stol i den 3. vogn, og 
brudgommen og forloverne kører i den 4. vogn. Nogen har tidligere fundet det mærkeligt. 
For hvis brud og brudgom sidder hver for sig, må de være på vej til kirke. Men sognekirken i 
Smidstrup ligger i den modsatte retning. Måske er det bare en kunstnerisk frihed, eller 
måske stod brylluppet i en anden kirke…

Gårdejeren var jo med til brylluppet, og Sigvald Hense har derfor ifølge fortællingen afbildet 
sig selv på hans naturlige plads -  med merskumspibe og tjenestefolkene ved sin side.

Et stort skulderklap





Billedet er detaljeret omtalt i Vejle Amts Årbog fra 1921, hvor man som illustration fik maleren Anton Schrøder 
til at lave en tuschtegning af det. Nogle mener, at det næsten er bedre end originalen… 
Både Koldinghus og Nationalmuseet var gennem årene meget interesseret i at overtage billedet. Men det blev 
altså den nye Egnsmindesamling i Smidstrup som løb af med klenodiet. 



Billedet ”hang” i soveværelset hos Dagmar og Villy Sørensen. Det er malet på 7 lodrette panelbrædder, som 
forsvarligt sømmet fast udgør en del af væggen, som i øvrigt er fint tapetseret ind til billedets kant og det 
malede bånd. Først måtte tapetet af…



- og så måtte brædderne sikres forsvarligt, og de store søm, brædderne var sat fast med, måtte fjernes. Så 
billedet kunne tages ud i ét stykke.



Snedkermester P. Pagh og malermester C. A. Pedersen fra Herslev bar det ud i gården. Netop de to stod 
efterfølgende for istandsættelsen. Sognerådsformand Magnus Hansen lyttede interesseret til min fars forklaring 
om billedet, inden det blev kørt til sin første midlertidige placering i skolebiblioteket.











Egnsmindesamlingen har gennem alle årene haft et 
godt samarbejde med bl.a. Fredericia Museum og Glud 
Museum og deltog i fælles demonstrationer af fx 
hørbearbejdning og fællesudstillinger i bl.a. Vingsted og 
Fredericia.

Der var også særudstillinger på skolen i midt 70’erne og 
sogneudstillinger. Og Husmandsforeningens 70-års 
jubilæum i 1977 blev også markeret med en 
særudstilling.

Udstillinger og samarbejde



Min far havde en stor interesse for at fotografere, filme, optage og i det hele taget dokumentere gamle 
håndværk og metoder...



Brygning af Gammeløl hos Aase og Børge Pedersen på 
Jensgård i Tiufkjær indtog en helt særlig plads.

Det blev til mange spændende timer sammen over adskillige 
år, mange gode smagsprøver og ikke mindst en lille film og 
en diasserie, der dokumenterer forløbet af brygningen som 
den endnu fandt sted i midten af 1970’erne.

Begge dele er nu overspillet til DVD.

Gammeløl





Og så blev det også til et lille skrift med dokumentation af en gammel begravelsesskik, der har overlevet længe 
nord/syd for Kolding, i Sønderjylland og på Bornholm. Interessen begyndte med, at min far opdagede 18 
mindeskjolde (billedet nederst til venstre) på Smidstrup Kirkes loft og fandt yderligere 12 i private hjem...





Og så kan vi ikke komme uden om hjertensbarnet: Rytterskolerne og Rytterskoletavlerne. 
Disse Danmarks første folkeskoler oprettet af Frederik IV i 1721 havde altid haft min fars 
interesse. Og ved ankomsten til Smidstrup blev den yderligere styrket med de 2 meget flotte 
tavler fra Skærup og Smidstrup, der hænger ved indgangen til aulaen. De blev hurtigt også 
brugt som skolens bomærke.

I 1971 besøgte vi samtlige 240 steder, hvor rytterskolerne var oprettet og registrerede 
tavlernes tilstand. Det kom der ”Bogen om Rytterskoletavlerne ud af”, som fortæller både 
om tiden, skolerne og selve tavlernes skæbne. Og verset på tavlerne kan med god ret 
betragtes som folkeskolens dåbsattest:

Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet,
At sygdom, Kriig og Pest, mig intet ondt har voldet,

Thi yder jeg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn.

GUD lad i dette Værck DIN Nådes Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende!

Lad altiid på min Stool, een findes af min Ætt
Som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER rætt.

Rytterskoletavlerne





Noget særligt i samlingen er bl.a. pumpemagerværktøjet fra 
tømrermester, bødker og pumpemager Frederik Damgaard 
Frederiksen i Skærup. Han fortalte før sin død som 81-årig i 
1966, at han havde brugt værktøjet til fremstilling af 
træpumper helt op til 1930’erne.
Lige så specielt er det komplette skomagerværksted fra 
Karen og Ejnar Hansens forretning, der åbnede i Smidstrup i 
1946.
Og tandlægeværktøjet fra smeden i Tiufkjær fortæller vist 
sin helt egen historie... Skænket til Egnsmindesamlingen af 
den sidste bysmed Jens Pagh, og brugt af hans forgænger 
N. Chr. Karlsen og formentlig før det af væver Hans 
Sørensen, kaldet Æ’ Haalvæwwe.
 

Nogle særlige ting



Den runde budstikke eller bystok fra St. Velling er også 
noget helt særligt. Desværre er Smidstrups blåmalede 
firkantede bystok gået tabt, men inskriptionen kendes:
-  Dovendank det er mit Navn; bær mig om til Byens Gavn.
    Lyd mig, kom til mit Kvarter! Der faar du at vide mer.

Klattrups med den lille æske med låg opbevares på 
Fredericia Museum og har inskriptionen:
-   Jeg bringer lidt Nyt, men må ei føre Snak.
     Til din Nabo mig flyt - så skal du ha’ Tak.
     Ærbødigst Dovindank, Klattrup.

Bystokkene fra Tiufkjær og Håstrup er også bortkommet.

Dovendank



Og så er der massevis af mystiske genstande, som er blevet indleveret gennem årene, og hvor det ikke altid 
har været helt klart, hvad tingene var til. Kun et lille udsnit er vist her. Og ofte blev det afklaret med god hjælp 
fra aviserne… 



Tiden gik. Nye ildsjæle stod bag oprettelsen af Museet for Smidstrup og Omegn, og skolen manglede kræfter 
til at videreføre Egnsmindesamlingen og havde endvidere brug for lokalerne. Så den 9/11-2012 blev det fejret, 
at skoleleder Lance Luscombe efter anbefaling fra Egnsmindesamlingens støttekreds ved Gudrun Bøgedal og 
Stig Ellkier-Pedersen formelt overdrog samlingen til Museet for Smidstrup og Omegn v/ Metha Lange.



Overdragelsen betyder, at tingene fra Egnsmindesamlingen nu bliver i sognet, præcis som giverne blev lovet  
det i sin tid. Og de kan stadig indgå i skolens undervisning.






