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Smidstrup Hønseri 1947 til 1974  
Præstegårdsvej 67  Matrikel 18 fl. Smidstrup Vejle 

Fortalt af Inger Møller Andersen 

 I 1947 8. marts rejste vi fra Peterstrup i forrygende snestorm, bor hos 

mor og far og hos Anders Møller indtil vi får købt det gamle børnehjem i 

Smidstrup med 3 tdl. land til. Det bliver nogle spændende år der, lige til 

1974. Vi blev installeret, der var 8 kakkelovne og 2 komfurer, der var 

noget at fyre i. Det var svært at få gardiner til det store hus, vi købte gaze 

stof til vinduerne ovenpå, der blev helt pænt. 

Den første sommer cykler Bent rundt med plakater til de nærliggende 

købmænd, hvorpå vi meddelte at vi samler fjerkræ på den tid og på de 

områder osv. Så får vi telefon sat op 1. juni og så begynder folk at ringe 

eller meddeler deres købmand eller brugsmand, hvad vi skal hente.  Den 

pågældende dag, købmand eller brugs, eventuelt telefon centralen ringer 

så til os og vi får faste ruter, samler sammen og kører til fjerkræslagteriet i 

Ørbæk med dem, det bliver efterhånden nogle dage om ugen. 

Samtidig får vi ryddet op rundt om, får lavet staldene om til et rum hvor vi 

kunne sætte den første rugemaskine op. Januar 1948 kom de første 

bestillinger, det går fint vi får en rugemaskine mere, jeg hjælper, men 21. 

januar bliver Arne født så må jeg jo holde fri lidt, men på den tid får vi 

Frede til hjælp, en ung mand fra Kokborg Skov ved Håstrup, han boede 

hos os, hjalp med alt derhjemme, jeg hjalp ham også. Bent kørte jo ud 

efter fjerkræ og kaniner, mange gange kørte jeg med til Fyn om aftenen, 

det blev en lang arbejdsdag. Henning sov så over hos Gade. Vi havde 

nogle flinke naboer, Emilie og Hans Peter Gade som desværre døde i 

1950, så var der Marie og Hans Kristensen præsteforpagter, Amalie og 
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Niels Kjær, samt pastor Rosenløwe Vi havde det fantastisk godt sammen, 

Robert ikke at forglemme han var så god ved børnene. 

På telefoncentralen Bissenbakker ringer folk besked om hvad vi skal 

hente af fjerkræ rundt om, vi kunne bare ringe dertil centralen og spørge 

om der var nogen besked til os, det var service. 

Vi havde smed Hoffmann der ordnede bilerne m.m. købmand Brøndum 

hvor vi handlede, lærer Corydon i den store skole. Skærup-Smidstrup 

Central Skole blev bygget i 1959, der gik børnene.  Henning cyklede til 

Børkop Realskole. 

Efterhånden blev der meget fjerkræ at køre sammen, vi fik en mand til 

hjælpe, vi læssede fjerkræ af i garagen om aftenen, næste morgen kom 

de fra Fyn og så læssede vi på igen, men vi fik snart lavet garage og 

hejseværk så man hejste alle kasser op på engang og bilen fra Fyn kunne 

så køre ind under og hejse kasserne ned på deres bil. Vi fik efterhånden to 

store lastvogne og chauffører på, først Johannes K. Hansen fra Smidstrup, 

senere Gunnar Søndergaard, Harry og Knud, tømrerens svigersøn, der var 

også Lorentsen som hjalp både her og der og kørte bilerne, Samtidig får vi 

udvidet rugeriet, bygger hønsehus, udvider til det tredobbelte med to 

etager. Poul bliver født i 1950 og Grethe 1956 hendes barnedåb blev 

holdt i det toetages hus i marts, inden vi fylder det med kyllinger. Frede 

Mortensen og Elna bor oppe ovenpå i stuehuset og hjælper begge to, han 

var den første, da vi rigtig startede rugeriet, der blev stort efterhånden, vi 

fik bygget et helt nyt kyllingehus med burdrift. Frandsen passer det i 

nogle år, så smider vi bure ud og laver rugeri i det hele, bygger senere en 

stor garage og flytter alle klægge maskiner over i det først byggede hus 

alle forrugerne i kyllingehuset kan så køre æg og kyllinger fra hus til hus 

og sidst i garagen, hvorfra vi efterhånden kører 80.000 daggamle kyllinger 

ud om ugen, har 2 biler, 2 lastvogne 1 varevogn. 
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Grethe, Inger og jeg lyser æg osv. Senere køns sorterer jeg sammen med 

Nissen og Frk. Jensen, der er gang i det hele. Vi får kontor, Jacobsen 

(tidligere mejeribestyrer) ordner de ting, en overgang også Fru 

Kristensen. der er meget at se til, telefon, gæster, udflugter kommer og 

ser bedriften.  

27 år i Smidstrup, nogle dejlige år med masser af arbejde og oplevelser, vi 

boede dejlig i en lille trekant bag Landsbyen, vi var en lille klan for os selv, 

der var præstegården lige over for, med Pastor Emma og Johannes 

Rosenløwe, de havde en datter Inge, forpagterboligen inde i gården med 

Marie og forpagter Kristensen, der var Robert, Hans Peter og Bente, der 

boede i Fredericia, Robert hjalp derhjemme, han var fantastisk til at tage 

sig af børnene, de var med i marken til enhver tid, så var det Metha og 

Erik der boede i København, besøgte os altid når de var hjemme. Inger, Lis 

og Sigrid som vi er meget glade for også, det var en dejlig familie. 

Forpagteren sang altid når han gik ude i stalden, Marie var alle tiders søde 

gl. kone, også Hans Peter og Emilie Gade, der havde Hans Jørgen Gade var 

søde naboer, var også gode ved børnene, desværre blev Emilie ene 

allerede i 1952, men vi blev ved at holde sammen. Der var det lille gule 

hus nede ved vejen der tit skiftede folk, men der var en del der var søde 

som børnene også legede med. 

Nu er både Forpagteren og Præsten døde, der kom en ny Præst Minna og 

G Clemmesen som også blev gode naboer. Vi havde også mange gode år i 

gymnastik, foredrags og ungdoms foreningen. Bent var formand i 8 år, 

alle bestyrelsesmøder blev holdt hos os da Bent mange gange var sent 

hjemme når han i flere år kørte fjerkræ, så hjalp karlene ham at læsse af, 

så fik vi kaffe og holdt møde, jeg kom i bestyrelsen i 4 år så i 10 år 

klippede vi Julestjerner og hyggede os inden Jul med forberedelser til 

Julefesten 3. Juledag, det blev en tradition i mange år, en skik vi havde 

taget med fra Pederstrup. Vi gik til foredrag, mange gange boede 
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foredragsholderne hos os.om natten, der var jo ikke så gode trafikforhold. 

Vi gik til Gymnastik, Dansede Folkedans osv. Spillede dilletant gjorde vi 

også. Vi har altid haft åbent hus for ungdommen, vi fik mere travlt så vi 

bakkede lidt ud af bestyrelser, Børnene voksede op, kom med til 

gymnastik, dans og hvad der ellers var, vi fulgte dem så meget vi kunne 

også til de fester der blev holdt i forsamlingshuset mødte flere af forældre 

op, vi havde et godt forhold til de unge, der voksede op sammen med 

vores, der blev holdt private fester rundt om, det gav et godt 

sammenhold årene frem. 

Vi havde håndværkere i huset altid og alle skulle have eftermiddagskaffe. 

Vi kunne være 15 stk. en kringle gik der snart til hver dag, jeg hjalp noget i 

Rugeriet og ved kyllingerne, men havde for det meste ung pige eller 

konehjælp. 

Havde VC spande bag bryggerset, fik vaskehus brækket ned, lavet toilet 

og bad, vi fik først lavet køkken omkring 1952, alt blev revet ned, vi fik 

lavet en kamin i spisestuen der varmede gang og køkken op, fik nye 

kakkelovne i stuerne, vi fik senere lavet centralvarme i 1959-1960 og i 62 

fik vi stuerne slået sammen, lagt nyt tag på, lukket af op til loftet alle 

kakkelovne væk, elektrisk komfur, dog ikke køleskab før omkring 1954 

vaskemaskine i 55, havde kogt tøj på en primus nede i vaskerummet, de 

store ting sendte vi på andelsvaskeriet i Rugsted der blev oprettet 

omkring 1950. Vi havde ligeledes frysehus, hvor alt blev frossen og 

opbevaret, stort fremskridt, i 1963 fik vi selv en stor fryser det var dejligt. 

Børnene gik i skole, Henning i Børkop Realskole hvor han cyklede ned 

hver dag, de andre i Smidstrup, men alle måtte tage deres tørn hjemme 

med hvad der var, fylde træuld i kasser, der kom andre børn fra byen og 

hjalp til, slå græs, fræse haven også for naboerne. Henning rejste til 
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Sallerup passede høns senere til Ollerup Gymnastik højskole, var hjemme 

lidt, træffer Bodil alle tiders pige, kom ind som garder i 16 måneder.  

Arne kommer at par år til England på Hønseri, i sommerferien hos en der 

har fået æg og kyllinger fra os, Arne kommer senere på Ammitsbøl 

Skovgård som fodermesterelev og han kom tit cyklende hjem til 

morgenkaffe om søndagen han havde fri nogle timer var oppe kl. 4.  

Poul kommer også til England et par år. I Ferien hjælper han hjemme og 

på Hønseriet i Vamdrup, mens han går på gymnasiet. 

Henning bliver gift i juli 1968, læser HD i Kolding, bliver ansat på Tulip. 

Arne i lære på F.L. Smidt i København, kommer ind hos IBM træffer Vera 

en sød pige, bliver tekniker der. Poul på Universitetet først Medicin, er 

ude i vagt på sygehuse m. m. men holder op, læser Dansk og Historie, 

arbejder på sygehuse i ferierne nogle år, holder op i sidste år, ”skal 

aftjene værnepligt” arbejder som militærnægter på Rude Strand. 

(Lærer)(er med i Spanien flere gange) han rejser derfra, grundet andre 

omstændigheder, tager forskelligt arbejde. Møder Stine, de får Line. Poul 

bliver portør befinder sig godt ved det, kan altid tage sidste del, men der 

er intet arbejde inden for Lærerfaget i øjeblikket, så det bliver ved det.  

Grete har også været i England, og i ferien hos Stoltzpe i Fakse og i 

Vingsted, er på Grejs Ungdomsskole, Handelsskole, Børnehave, Ollerup 

Gymnastik Højskole, Norge og så Hillerød Børnehave seminarium får 

arbejde med det samme, en tur Amerika, arbejde i København, har været 

i Jugoslavien, Rumænien, Serbien, Malta osv.  

Poul har arbejdet for Mellem Folkelig Samvirke været i Tyrkiet, Ægypten, 

de har alle set sig om. Arne har cyklet til England, Tyskland, Holland, 

Belgien som 17 årig. Arne blev gift med Anne Vera i 1972 brylluppet  blev 

holdt hjemme hos os. 



6 
 

Årene gik, der var gang i foretagendet, men af og til var der dårlig 

omsætning og i 1967 sker det helt store, Hønseriet Krogager går ned 

Hårby fjerkræslagteri med, så også Ørbæk fjerkræslagteri går ned, 

pengene kommer ikke for det slagtede fjerkræ, vi for penge i klemme, 

folk får ikke penge for fjerkræet, kan ikke betale deres kyllinger, vi kan så 

ikke betale vores æg, så går rouletten vi erklærer os konkurs marts 1968. 

Det var frygteligt, vores kontor mand Harald Jacobsen kører galt og bliver 

dræbt på stedet januar 1968 forfærdeligt for hans familie, vi manglede 

ham også han havde jo styr på alt vores regnskab, det blev et strengt år 

på mange måder, men vi mødte megen venlighed og hjælpsomhed, blev 

bestyrer på vores afdeling, blev boende havde nogle gode år trods alt, vi 

havde et hønsehus mere med bure, hvor Mogens og Martha Poulsen 

boede. Vi hjalp hinanden, vi havde høns til æglægning, rugeriet var 

nedlagt og der var høns i det hele. 

Hannerup 

I 1974 så vi at de søgte Kirketjener til Hannerup Kirke, vi søgte stillingen, 

Bent fik den (var bange for fjerkræbranchen) Vi rejste fra vores dejlige 

hus og flyttede ned til Hannerup, hvor der var bygget nye lejligheder, alt 

var en stor forandring, men vi blev glade for det, søde mennesker og et 

rigt Kirke og menighedsliv. 

       

       

 

 

 

Afskrift af wej  

April 2013 


