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I starten af 1860’erne blev der opført et hus med værksted på denne adresse. Bødker Simon Hansen havde 
købt jorden af ejeren af “Marselisborg”, Viborg Hovedvej 67 og huset  er det første i Langskov sogn når man 
kommer sydfra på A-13. 
Simon Hansen blev i 1862 gift med Mette Rasmussen og begge var 25 år gamle. De fik i 1865 en dødfødt pige 
og Mette døde i barselssengen 6 dage efter fødslen. 
Simon bliver gift igen i 1866 i Sindbjerg kirke med pigen Ane Else Olesen der var 30 år gl.  Ægteparret får søn-
nerne Ole, Hans Kristian, Martin, Anton Theodor og Mads. Simon driver sin bødkervirksomhed frem til 1879, 
hvor familien flytter til Vester Ørum til hendes far. Simon Hansen lejer herefter huset ud til skiftende familier, 
deriblandt en bødker. I 1892 sælger Simon Hansen  huset til Ane og Mikkel Klemmensen, som flyttede dertil 
fra Ølholm Kærvej 7.  I 1901 bor de sammen med 2 af deres børn samt Anes forældre, og Mikkel arbejder 
som vejmand. Familien Klemmensen flytter året efter tilbage til Ølholm Kærvej da smeden Steffen Morten-
sen Mejer, naboen fra Vejlevej 101, køber det tidligere bødkerhus og lejer det ud. Mejers smedje lå frit mel-
lem Vejlevej 101 og Viborg Hovedvej 64. 
Huset var i 1906 beboet af enken Wilhelmine Knudsen som sammen med bestyreren Rasmus Laursen drev 
vognmandsforretning herfra samt af amtsvejmand Martin Fritsen, hans hustru Henriette og deres 3 børn 
Hans Kristian, Marthe marie og Harald, som alle var født i Kollerup. I 1911 bor familien Fritsen her stadig og 
nu er familien udvidet med datteren Ellen, som er født her. Martin er da fortsat amtsvejmand. Senere flytter 
familien Fritsen til Ribevej i Låge, p.g.a. at ejeren Steffen Mejer er gået på pension og overdrager smedjen til 
sin søn Johan, som var udlært smed. Johan er i 1915 blevet gift med smededatteren Harriet Jensen fra Hol-
tum. De nygifte flytter ind i huset og samtidig bor familien Bergstrøm, som består af Valdemar og Anna samt 
børnene Karla og Svend der. Johan opfører i 1918 et nyt stuehus, delvist af sten fra det hus ved Langskov Fat-
tiggaard, som var blevet beboet af fattiglemmerne. Dette hus blev pillet ned da fattiggaarden blev nedlagt. 
Smedjen blev indrettet i det tidligere bødkerhus. 

Johan Mortensen Mejer foran sin gl. smedje 



Harriet og Johan får børnene Minna, Henry (død 5 mdr. gl.) samt Hans og Juul Mejer. 
Minna bliver i 1935 gift med Niels Kristian Pedersen, som var smedesvend hos hendes far. De havde forinden 
fået sønnen Henry og overtager Langskov smedje i 1935 efter forældrene, som var flyttet til Løsning. Minna 
og Niels Kristian drev smedjen i 2 år, solgte til Mary og Karl Jensen, og flyttede selv til Sønderjylland. 
Den nye smed gik under navnet Karl Molgjer og var en meget slagfærdig person, som også havde smedelær-
ling. Hans hustru kom fra Bøgballe. Parret fik børnene Svend Erik og Anne Marie her. Karls helbred var ikke så 
godt så i 1947 solgte de til Helga og Georg Nikolajsen, som var en bror til Mary. 
Det nye smedepar nåede at få en søn inden Georg døde alt for ung, som følge af en alvorlig sygdom. Helga 
havde herefter en smedesvend til at drive forretningen for sig, men afhændede den til Rita og Kaj Larsen, 
hvorefter hun flyttede tilbage til Jellingegnen, hvor hun kom fra. 
Rita og Kaj havde havde 2 børn inden de kom hertil og fik et barn her. De drev smedeforretningen frem til 
1962, da de solgte og flyttede til Mundelstrup. Hermed sluttede æraen med en smedje i Langskov, da huset 
blev solgt til Sofie og Holger Kristensen, som tidligere havde haft en gård i Plovstrup ved Tørring og nu var 
gået på pension. Holger var født på “Kobberhøj”, Ødemarksvej. Ægteparret boede her nogle år hvorefter de 
afhændede til sønnen Knud Ole og dennes hustru Britta. De boede her kun et par år, solgte i 1973 og flyttede 
til Kalhave. De nye ejere var Doris og Anders Peter Madsen, som samme år fik deres første barn Knud Erik og 
senere datteren Lisbeth. I starten af 90’erne blev den tidligere smedje fjernet og en ny garage opført på sam-
me sted. I skrivende stund ejes og beboes adressen stadig af familien Madsen 
 

Langskov smedje 1933 
Hans Mejer, Karen Larsen, Juul Mejer, Harriet Mejer med bar-
nebarnet Henry. 


