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Da mekaniseringen op igennem 50’eme be
gyndte at slå igennem og alle hestene for
svandt og der kom traktorer i stedet for, blev
det et helt andet arbejde, smeden kom til at
beskæftige sig med.
Senere blev det mere almindeligt i landbru
get, at man selv reparerede sine egne maski
ner, så der blev ikke så meget arbejde til
smeden mere.
Efter krigen blev der lavet mange centralvar
meanlæg på landet, det blev også noget sme

den skulle beskæftige sig med. 11945 var
der beskæftiget en svend og en lærling, men
midt i 60eme blev Anton alene om det.
Anton Jensen solgte omkring 1970 til Svend
Erik Markussen,
Anton I. flyttede til Hårby. S.E. Markussen
drev forretningen til midt i 80’eme, hvor
han måtte holde op på grund af helbredet.
Forretningen holdt op og huset blev solgt til
nuværende ejer.

Fra 1903 til 1924 boede her forhenværende
møller Hans Nielsen (Damsbo), som solgte
til Peter Clausen i 1924, Peter C. boede her
til 1947, hvor han tog ophold hos sin datter
og svigersøn, Snavevej 36, Peter Clausen dø
deil95l.
Huset blev overtaget af Anna Marie og
Georg Nielsen, efter deres bryllup i 1947.
Anna M. kom hurtig i gang med lidt gartneri.
Hun lavede kranse, det blev til mange kranse
i årenes løb. Der blev bygget store drivhuse,
avlet tomater og mange forsk. slags grønsa
ger. Georg arbejdede med mange forskellige
ting, 1rst begyndte han at save brænde med
en rundsav. Georg kom i gang med forsk.
maskinstationsarbejde, det 1rste var en
halmpresser, senere nedfældede han ammo

marksprøjte og kom i gang med kemisk
ukrudtsbekæmpelse.
Senere tog han uddannelse på Landbohøj
skolen som klovbeskærer, det arbejdede
han med en del år, samtidig med at han klip
pede kreaturer. Omkring 1970 afviklede
Georg sin forretning.
Anna Maries forretning, var efterhånden

blevet så stor, at der også blev arbejde til
Georg. Forretningen var efterhånden blevet
til både købmands - og blomsterforretning.
Omkring 1990 holdt Georg og Anna M. næ
sten op. Georg døde i slutningen af 1997.
I 2002 solgte Anna Marie Nielsen til Poul
Erik Nielsen, Ungersbjerge.
Anna Marie flyttede til Hårby.
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