Byens købmænd i 1960
Som tidligere nævnt var der i 1960 16 købmænd i Vejen. I købmandsgruppen har vi valgt at give en
kort beskrivelse af disse købmandsbutikker og har tilføjet de købmænd der tidligere har drevet
forretning på adresserne.
Fr.d.VII´sgade 17 (tidl. Borgergade)
Købmand Søren Thuesen Lynggaard i Borgergade, der engang også var en del af Hovedvej 1
gennem Vejen. Han overtog forretningen i 1932 og lukkede forretningen i 1971-72. Butikken kan
bedst beskrives som en bl. Landhandel med hensyn til sortimentet, der bestod af diverse
isenkramvarer bl.a. potter, pander, glasskåle, henkogningsglas med bøjle og gummipakninger til
samme. Da der lå et hestemarked bag kroen, som var nærmeste nabo, var det naturligt at have et
udvalg af hestegrimer og bindsler m.m. til markedsfolkene. Udover nævnte isenkramvarer
forhandlede butikken høstbindegarn til selvbindere (det var før mejetærskernes tid), malervarer
og markfrø, som man tog ordrer op på i foråret til roesåning og mange andre frøsorter. Diverse
malervarer var også med i sortimentet. Kønrøg til maling af de sorte hussokler kunne også leveres.
Til landbrugsmaskiner kunne forretningen levere diverse olier og konsistenfedt og fra
tankanlægget foran butikken solgtes benzin, olie og petroleum.
Isenkramvarer udgjorde en stor andel af det samlede sortiment, men dertil kommer et
væsentligt udvalg af dagligvarer, hvoraf mange varer var afvejet i butikken. Færdigpakkede varer
var efterhånden så småt ved at blive en del af sortimentet.
Kundeunderlaget var hovedsageligt landkunder fra oplandet Gamst, Andstbro, Refsing m.m.
Butikken kørte landture med ægopsamling til salg i butikken og til ægpakkeriet i Vejen.
Butikkens lærlinge lærte nøjsomhed ved brug af indpakningspapir. Returtagne tomme flasker blev
rengjort og genbrugt til aftapning af eddike, sprit, sulfo o.m.a.
En nyansat lærling kunne evt. komme i lære efter at have været bydreng i en periode. Læretiden
var 4 år inkl. handelsskole, der foregik om aftenen efter butikkens lukketid.
Som et kuriosum kan det nævnes, at Søren Thuesen Lynggaard var en ivrig retstatsmand. Det
hører til sjældenhederne, at en erhvervsdrivende offentlig bekender sig til et politisk parti. Derfor
er det nævnt.
Tidl. Købmænd på adressen:
Købmand Lundager 1862 – 1874
P. Lauridsen 1911 – 1913
J.P. Dalskjold 1913 – 1932
Søren Thuesen Lynggaard 1932 – 1971-72
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Fr.d.VII´s gade 16
Købmand Villy Theede
På hjørnet af Østerallé og Fr.d.VII´s gade lå byens mindste købmandsbutik. Ved samme
indgangsdør kunne man vælge købmanden til venstre eller et bageriudsalg til højre. Senere blev
købmandsbutikken udvidet, da man inddrog bageriudsalget i købmandsforretningen.

Nørregade 108
Gunnar Nielsen
Gunnar Nielsen fik skøde på ejendommen den 11. november 1947 efter købmand J.P. Simonsen.
Købmandsbutik med et sortiment der bar præg af både de bedre stillede borgere og den
kundegruppe, der kendetegnede Vejen som arbejderby. Altså et sortiment med både bredde og
dybde.
Kundeunderlaget var husstande i området og et nyt boligområde i vest byen omkring Lærkevej, i
folkemunde kaldt ”Rævefarmen”.
Butikken havde normalt 4 medarbejdere, 3 lærlinge og en kommis. Chefen forlangte at
medarbejderne var høflige og tiltaleformen til chefen og kunderne var De og Dem.
Butikken åbnede ret tidligt om morgenen for at modtage ordrer, som mælkekusken havde med fra
gårdene på sin mælkeopsamlingsrute. Ordrerne skulle så være ekspederet, pakket og klar, når
kusken kom tilbage fra mejeriet og var på vej ud til gårdene igen.
Tidl. købmænd på adressen:
Købmand J.P. Simonsen. -1947

Lærkevej 38
Ole Hansen
Typisk mindre købmandsbutik, nærmest et minimarked.
Kvarterbutik i et lejeboligområde.

Grunnetsgade 20
Juul Rasmussen
Butikken lå på hjørnet af Østerallé og Grunnetsgade.
Typisk købmandsbutik i boligområdet.
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Kløvervej
Egon Thygesen
1962-1979
Kundeunderlag: Beboere fra lejligheder i Vejen Byggeselskab og omkringboende villaejere.

Nørregade 49
Peter Ludvig Nielsen
I daglig tale ”Peter Ludvig”
Skjold Burne vinforhandler med bl.a. leverancer af altervin og brød til kirken.
P.L.N. var i mange år medlem af menighedsrådet, kirkesanger og søndagsskolelærer.
Se omtale andetsteds på hjemmesiden under Nørregade 49.
Tidl. købmænd på adressen:
Jens Nicolaj Hansen
Bendix Brorson

Nørregade 37
H. Øhlenschläger Bertelsen
Havde oprindelig sin købmandsbutik i Nørregade 44, men flyttede til nr. 37 i 1941
Var ungkarl. Havde en bror, der var købmand i Askov.
Tidl. købmænd på adressen, Nørregade 44
Albert Bröckmann

Nørregade 32
Egon Wagner
Butikken blev oprindeligt startet af Egon Wagners mor.
Som købmandsgruppen husker det, havde butikken ingen egentlig butiksprofil.
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Nørregade 24
Olaf Jacobsen
Nærmest en strøgbutik med et kendt slogan ”Byens bedste kaffe”.

Nørregade 6
Aage Nielsen, Vejen Materialhandel
Forhandlede diverse kemikalievarer og også normale kolonialvarer.
Havde et rimeligt stort vinsortiment efter den tids forhold.
Blev senere til Matas.
Kunderne var byens bedre klientel.

Søndergade 10
Karl Egon Haagensen
Finere kolonialvarer. Byens fineste butik.
I gården var der foderstofforretning.

Søndergade 21
Viggo Madsen
Havde op til flere automater med slik og cigaretter udenfor butikken.
En strøgbutik. Havde kiosk på stadion, hvor han havde drenge til at sælge slik til tilskuerne.

Søndergade 37
Preben Schmidt, Prebens kolonial og vin, Søndergade
Forretningen var specialiseret med vin og kaffe udover normale kolonialvarer.
Se omtale andet steds på www.vejenby.dk under Søndergade 37
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Plantagevej i Solgården
Jepsen
Lille købmandsbutik med mindre sortiment tilpasset lejere i Solgårdens lejligheder.

Vamdrupvej 2B
Erik Petersen
Sortiment tilpasset lejere i Vejen Byggeselskab og villaejerei kvarteret.
Erik Petersen gjorde derudover et kæmpearbejde for Vejen Sportsforening.

