
En turistattraktion i Ølsted!! 
Okay, overskriften skal tages med et gran salt, men vi vil gerne gøre opmærksom på et stykke historie, som 

har eksisteret siden omkring år 1596. 

De fleste af beboerne i Ølsted og Ølstedbro tænker ikke over, at broen over Ølsted Å er mere end 400 år 

gammel. Den bliver flittigt brugt hver eneste dag af gående, cyklister og bilister, men det er en bro der i sin 

tid blev bygget på kongelig foranledning af Christian den fjerde. Den første bro var en træbro med 

stensætning i begge ender. 

Siden er den ombygget og renoveret flere gange, sidst i 2018. Broen fik i 1937 fredningsstatus og man kan 

læse mere om broen på kulturministeriets hjemmeside under Fund og Fortidsminder. 

MEN man kan jo også vælge at gå en tur hen/ned til broen, hvor Historiegruppen i Ølsted har fået opsat et 

skilt. Her kan man læse ”Historien om broen over Ølsted” samt et sagnvers om både broen og kroen. 

Det er altså et stykke lokal kulturhistorie vi bringer frem i lyset. Vi håber, at mange af jer vil stoppe op 

næste gang i skal passere broen, og bruge et par minutter på at blive lidt klogere på vores fælles historie. 

En stor tak skal der gives til Borgerforeningen for Ølsted & Omegn, der har støttet projektet økonomisk, og 

til Anlægsgartner Bent Hermansen for hjælp med etableringen. 

Historiegruppen i Ølsted. 

 

Se flere billeder og læs hele historien om Ølsted Bro herunder. 

 

En næsten fuldtallig historiegruppe var samlet til fernisering af skiltet med historien om Ølsted Bro. 

Steen Pedersen, Henning Christensen, Kurt Pedersen, Karl Erik Laursen, Verner Pedersen og Lennart Jensen. 



 

Henning Christensen er forfatteren til teksten om broen. Sagnverset i højre side af skiltet har vi ikke kunne 

finde ophavsmanden eller kvinden til. 

 

 



På ovenstående billede kan man tydelig se den nye afskærmning, der er blevet lavet i forbindelse med 

renoveringen af broen i 2018. På billedet herunder kan man se både det gamle røde rækværk og den nye 

afskærmning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broen over Ølsted Å 

Oprindelig var her et afmærket vadested, som særligt i 

forårs- og efterårs-månederne var forbundet med store 
problemer at komme over. Ovenfor vadestedet, lå der ifølge 



arkiverne en firelænget gård, hvor der var beværtning og 

udskænkning i stuehuset. 
Den vanskelige overfart, var grunden til, at kong Christian 

den fjerde, når han var på rejse til Skanderborg Slot og 
skulle over det besværlige vadested, udstedte den forordning, 

at der skulle bygges en bolbro (træbro) med stensætning i 
begge ender.  Han skrev til Knud Brahe, der var lensmand på 

Bygholm: »Da kongen har bragt i erfaring, at Ølsted Å 
undertiden skal være meget farlig, så den vejfarende mand 

ikke uden stor fare kan komme over den...... «. Knud Brahe 
skal forhandle med herredsmændene om at betale broen på 

én gang, så de ikke skal besværes med videre bekostning.  
Broen blev bygget og taget i brug 1596. 

Men senere blev det ikke helt uden omkostninger, idet vi kan 
se, at Nicolas Poulsen i Horsens, allerede i 1664 får kgl. 

bevilling og oppe-bærer det sædvanlige årlige tillæg, for 
vedligeholdelse af Ølsted Bro. Senere i 1709 ses det, at Niels 

Jensen Merringgård har broen i ”fæste”, og ret til at opkræve 
»Brokorn« fra egnens bønder. Hans søn Thomas Nielsen 

Ussing arvede bevillingen for livstid i 1741. I 1745 er Gerdt 
Hansen de Lichtenberg ejer af Merringgård og Ussinggård. I 

1761 overtager svigersønnen Jochum de Lichtenhielm begge 
gårde, og får kgl. bevilling på at holde Ølsted Bro i forsvarlig 

stand. 
Senere i 1793 lod kong Christian den Syvende, som ung 

konge en ny bro bygge.  Den blev bygget af svenske 
brobyggere. Historien fortæller, at da Christian den Syvende 

byggede den nye bro, boede han en tid på kroen. En dag han 
kom ind i køkkenet, var krokonen i færd med at lave mjød. 

Kongen blev så begejstret over den vel-smagende drik, at han 
gav kroen kongelig bevilling, og siden har den haft tilnavnet 

»Det søde Hul«. 
Horsens byarkiv skriver, at den nuværende stenbro blev 

bygget i 1830-erne, da »den nye« hovedvej mellem Vejle og 
Horsens blev anlagt. I 1966 blev hovedvejen rettet ud og ført 

gennem engen på modsatte side af kroen, og tæt forbi den 
gamle bro. 

 
 

 



 

Sagnvers om Ølsted Bro. 

En Kongelig karet med Danmarks drot 
på rejse mod syd fra Skanderborg Slot 
Det var Frederik den Syvende* – med grevinde Danner 
og et standsmæssigt følge af grevindens galaner 
Det gungred’ af hovslag på den gamle bro, 
da karéten svinged’ op mod Ølsted Kro, 
hvor Kongen på rejse kunne lide at bo, 
Hej kromand, hvad kan i kvæld du byde, 
din mad og dit øl, vi med glæde vil nyde. 
,Kromutter hersed’ og på pigerne skændte, 
et kongeligt besøg, så sjældent hændte. 
Liberiklædte lakajer med pudrede parykker, 
det var ikke så mærkeligt, at pigerne fik nykker. 
De vinked’ til pigerne, blinked’ og lo, 
der blev fest og halløj, på den gamle kro. 
Og bredbuget krofatter stod bag sin disk, 
blev øltønden tom, blev der hentet en frisk. 
Medens festen larmed’, forsvandt der to, 
de mødtes nede på den gamle bro, 
det var kongens lakaj, ja det må I tro, 
og en lyshåret jomfru, i sølvspændte sko. 
Det var kromandens datter fra Ølsted Kro, 
de så på hinanden, hvad var der dog hændt, 
et ord og et smil, og en flamme var tændt. 
Ja, kærligheden kan blomstre og gro 
en sommeraften, på den gamle bro. 
Min elsked’ – han hvisked’ – vor lykke blev kort, 
vi mødes i kvæld, og ved gry må jeg bort, 
men fast vil jeg holde mit ord og min tro, 
som de store sten under Ølsted Bro. 
Var hans skønne ord og løfter mon sande, 
eller flygtige og rindende, som åens vande. 
Jeg kommer tilbage, det står i troen’, 
så holder vi bryllup, oppe på kroen. 
Om løftet han gav og tilbage kom, 
det nævner historien intet om. 
 
*Frederik den syvende, var konge fra 1848 til 1863 


