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Dyreparken ved Gæstgivergaarden

Folkebladet 1955

Fremmedartede dyr i Vejen
Da vi forleden dumpede ind paa Vejen Gæstgivergaard, blev vi præsenteret for et Par
ejendommelige Husdyr, som Værtens Søn, Egon Bøttker, har anskaffet til Adspredelse for sig
selv og Gæsterne. I en Voliere i Gæstgivergaardens store Anlæg ned mod Aaen har Bøttker
installeret et Par Vaskebjørne, der ser ud til at trives særdeles vel i det ugæstmilde, taagede
danske Klima. Bjørnene er allerede saa tamme, at de springer op til Egon Bøttker, saa snart
han sætter sig, for at rode efter Sukker i sine Lommer. Iøvrigt er Dyrene, som hele deres
Slægt, altædende, men de har særlig Forkærlighed for Fisk, som de paa Vaskebjørnes Manér
omhyggeligt vasker og tørrer med Poterne, inden de æder det.
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Tidens Tegn 13. april 1956
Bjørne-fødsel i Vejen
I haven ved Vejen gæstgivergård har fru Bøttker gående et par vaskeægte vaskebjørne, og
hunnen er i går nedkommet med to unger. Forældrene har fru Bøttker haft i et årstid, og de
blev sidste sommer beundret af mange mennesker.

Tidens Tegn 9. august 1956
Glimt fra Troldespejlet
Der er efterhånden ved at vokse sig en helt lille zoologisk have op ved Gæstgivergården og
bliver besøgt af mange mennesker, navnlig børn. Bestanden af dyr er heller ikke så lille, og
den største attraktion er de to vaskebjørne, som nu har fire unger. De to ”gamle” vaskebjørne
var tiltrods for deres navn ved at gro til i snavs på deres tidligere opholdssted, og det er
måske en af årsagerne til, at de så hurtigt har fundet behag i deres nye omgivelser. De
morsomme dyr vækker udelt begejstring hos børnene, og navnlig bjørneungerne kan børnene
ikke blive trætte af at se på.
Dyrene er installeret i den hyggelige have på den anden side den nye hovedvej, og her er der
plads til at udvide bestanden på. Hvad der også vækker begejstring hos børnene er de tre små
ræveunger samt en abe, der for det meste er oplagt til spilopper.
Bestanden rummer også et par fritter, der er på størrelse med den danske mår. Disse dyr er
meget tamme, og når børnene kalder på ”Trine”, så kommer den ene af fritterne med det
samme. I mange af de lande, hvor de vilde kaniner er meget udbredt, er fritterne dresseret til
at gå ned i kaningravene og hente dyrene op.
Der er også en fuglebestand i den mini-zoologiske have, bl. a. turtelduer, guldfasaner, hvide
høns og kyllinger. At det er en plads, børnene gerne vil være på, er ikke så mærkeligt.

Tidens Tegn 30. november 1957
Glimt fra Troldspejlet
Bykroen er efterhånden ved at oprette en hel zoologisk have på den modsatte side af hovedvej
1, og det er ikke så få dyr, man efterhånden har fået samlet. Man havde et bjørnepar, som gik
med ikke færre end 8 unger, således at der var 10 i det hele, men da det var for mange bjørne
at have, satte man sig i forbindelse med zoologisk have i Ålborg, og så byttede man fire unger
væk med to vildsvin, så nu er bestanden forøget med disse efterhånden så sjældne dyr. Til
foråret vil man yderligere få et æsel - også fra Ålborg - og da fru Bøttker yderligere har
udvidet havens areal, kan man imødese den dag, hvor Vejen faktisk har en zoologisk have.
Det er ikke så mærkeligt, at børnene dårligt kan lade haven være i fred, for den rummer jo
også Hans og Trine, de to populære fritter, samt den store bestand af fugle. En nyerhvervelse
på fuglenes område er to påfugle, og det er ikke så få mennesker, der lader spadsereturen gå
ned ad den nye hovedvej for at kigge ind i haven til dyrene.
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Tidens Tegn 23. juli 1958
Tropisk dyrebestand i en have i Vejen
Det smukke haveanlæg ved Gæstgivergården
er ved at udvikle sig til en zoologisk have - Flere dyr ventes
Et af de ”åndehuller” i Vejen, som er sikker pa stor bevågenhed hos byens beboere og måske
navnlig turisterne, er den zoologiske have, som er ved at gro op ved Vejen Gæstgivergård på
den nordlige side af hovedvejen.
Når det navnlig er turisterne, der nyder denne dejlige plet med den pragtfulde natur ned mod
åen, skyldes det vistnok, at haven er temmelig ny og derfor ikke særlig kendt af byens
befolkning. Indtil i sommer var der iøvrigt et skilt på lågen ind til haven, der fortalte, at besøg
kun var for gæstgivergårdens gæster, men det blev ikke respekteret navnlig ikke af den yngre
generation, der ganske naturligt følte sig tiltrukket af de fremmedartede dyr. Fru Bøttker var
derfor nødt til at resignere, men opstillede en iskiosk i haven, hvis indtægter nu udgør et
bidrag til dyrenes fodring.
Vaskebjørne og vildsvin
Det er en ganske anselig samling af dyr, fruen har installeret i den nyanlagte have, der skråner
sig ned mod åen. Der er ikke mindre end 29 større og mindre bure, og hvad der tiltrækker sig
størst opmærksomhed hos børnene - og gæsterne iøvrigt - er utvivlsomt de 9 morsomme
vaskebjørne. Familien består at 3 unger fra i år, 4 fra i fjor samt forældreparret, og navnlig
ungerne er oplagte til løjer.
I et bur ved siden at ligger et par vildsvin og nyder solen. Jorden er på det nærmeste pløjet
op, og fru Bøttker fortæller, at ikke et græsstrå kan få lov til at gro hos disse svin, hvis største
fornøjelse er at endevende jorden med de hårde snuder.
I et andet bur opholder sig et par af de ret sjældne fritter, men navnlig den ene af dem holder
sig helst skjult. Hos de mange marsvin i et stort bur kan børnene få lang tid til at gå. De
tamme dyr laver ligefrem optræden for gæsterne. På en af plænerne går der nogle hamstrere
spærret inde af et uforcerligt blikhegn, og det ser tilsyneladende ud til, at de hellere vil bo
under, end i det dejlige hus, der er stillet til deres rådighed.
Flotte tropefugle
Der er masser af kaniner og høns, og andre bure rummer kalkuner og påfugle. En påfuglehun
går med fire kyllinger - et flot resultat af fem æg - og andre bure rummer tårnfalke, ugler,
guldfasaner og høns.
Naturligvis er der også en østafrikansk marekat, og sidst, men ikke mindst må nævnes de
mange farvestrålende tropefugle. Der er en enkelt kardinal, den flotte fugl med den røde top
på hovedet, der er kanariefugle og ondulater i alle spektrets farver, og nede ved åen finder
man et svanepar, en gedebuk samt en henrivende lille kalv.
Det er fru Bøttkers plan, at havens bestand af dyr skal udvides. Fruen var tilbudt en tiger for
500 kr., men det lovbefalede bur til dyret kostede 2000 kr. - og så renoncerede fru Bøttker.
Men på den anden side åen, hvortil der er bygget en bro, skal der nu foretages en indhegning,
og her bliver der forskellige fremmedartede dyr med snoede horn.
Fru Bøttker har antaget Karl Skøtt til at passe haven og omgivelserne, og det kræver ganske
naturligt et stort arbejde.
Men nu behøver forældrene ikke at spekulere på, hvor søndagsturen med børnene skal gå hen.
Hvis børnene blot een gang har besøgt haven og dyrene, ønsker de at komme der igen.
..thur.
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Tidens Tegn 11. august 1958
Drilagtig abekat
En af Vejen gæstgivergårds abekatte havde i lørdags en munter eftermiddag, og det samme
havde de efterhånden mange mennesker, som fulgte nogle falckfolks bestræbelser på at
indfange aben.
Det drilagtige dyr havde set sit snit til at stikke armene ud gennem trådnettet i buret og fjerne
hængelåsen. Da den på den måde havde vundet friheden, var det første, den gjorde, at skjule
låsen så godt, at den endnu ikke er fundet. Derpå bed den en lille pige i fingeren - måske for
at gøre hende til offer for mange drillerier fra den modsatte side trådnettet - og endelig
entrede den gæstgivergårdens tag. Falck blev alarmeret, og nu indledtes en jagt, som fik
falckredderne til at svovle og tilskuerne til at more sig. Bevæbnet med tæpper og tørvekurve
gik jagten op og ned af taget, men efter et par timers forløb gik aben i fælden.
En af falckredderne var nemlig så lumsk at åbne et tagvindue ned til et pigeværelse. Det var
for stor en fristelse for aben, som entrede ned i værelset, og straks efter blev vinduet lukket
for den.
Da aben påny var sat i bur, blev der låst med en ny hængelås, og den måtte aben kapitulere
overfor.
Folkebladet 11. august 1958
Paa abejagt
I lørdags blev Falck i Vejen kaldt til Vejen Gæstgivergaard, hvor en abe var sluppet ud af sit
bur og var kravlet op paa taget. Det var ikke nogen let opgave at faa fat i det friluftsglade dyr,
og først efter en times jagt lykkedes det at faa den ind ad et vindue.
Tidens Tegn 22. september 1958
Rævebesøg i dyreparken
En ræv eller måske en hel familie har tidligt i morges aflagt besøg i gæstgivergårdens dyrepark
nord for Vejen å. Der er ihjelbidt ti ænder, og desuden fandt man en påfuglehan til 250 kr.
liggende død. Man har flere morgener været på udkig efter rævene, men uden at kunne
komme dem på skudhold.
Folkebladet 23. september 1958
Rævebesøg
Ti prydænder og en paafugl blev rævens bytte
En sulten og mordlysten ræv har natten til mandag aflagt besøg paa fjerkrægaarden til Vejen
Gæstgivergaard. Her har den røde røver rigtigt gjort lyst i bestanden, idet den har ihjelbidt ti
japanske prydænder og en stor paafuglehan. Af ænder er tre fortæret paa stedet og resten
slæbt hjem til ungerne, der formentlig har hjemme i Refsing plantage.
Ræven synes at være hoppet over det ret høje traadhegn omkring fjerkrægaarden, og man vil
nu forhøje hegnet med yderligere en meter. Desuden sidder der om natten et par mand paa
vagt for om muligt at faa ram paa ræven, som man venter vil komme igen efter ny forsyning.
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Tidens Tegn 23. maj 1960
Hund ihjelbed to kalkuner
I morges opdagede man på Vejen gæstgivergård, at en hund havde været på spil i dyreparken
nord for hovedvejen. Den havde gravet sig under hegnet ind til kalkungården, og to prægtige
kalkuner var bidt ihjel. Den ene var næsten fortæret.
I formiddags arbejdede politiet med sagen, og man nærer mistanke til en brun terrier, som
man i går havde det største besvær med at holde fra burene. Den havde navnlig kik på
rådyrburet og kalkungården, og man håber nu at finde frem til hunden og dens ejer.
Tidens Tegn 22. juni 1960
Marekatten var fornærmet og ville ikke have en is ...
Vejen Gæstgivergårds dyrepark vokser både i bestand og i omfang

Lisbeth og Hanne ved vildsvineburet
Lisbeth på ni år og Hanne på fire står og ser lidt betænkelige ud. De står foran buret med en
marekat, som for øjeblikket ikke er oplagt til selskabelighed. Ikke engang en lækker ”Diplom”
is, som bliver serveret den af Egon Bøttker, som ellers er blandt dens bedste venner, gider den
vise nogen opmærksomhed - dens kulsorte og yderst levende øjne har tværtimod et udtryk af
mild foragt. Men den overgiver sig, da Egon Bøttker holder armen hen til trådvævet, så
marekatten kan komme til at plukke lidt i armens hårvækst. Det er det bedste, den ved, og
efter at have plukket i nogle minutter er den blevet så formildet, at den godtager ispinden.
Marekattens mentalske ændring har også en god indflydelse på Lisbeth og Hanne. De to søstre
tilbringer næsten al deres tid på Gæstgivergården, der indehaves af deres mormor, og selv om
Lisbeth kun er 9 år, er hun alligevel så ferm, at hun også kan passe den kiosk, som
Gæstgivergården har rejst i den smukke dyrepark nord for hovedvej 1 ned mod Vejen å. Men
pigerne kan ikke lide, at nogle af dyrene er sure, og da marekatten nu er blevet god igen, så
er pigerne det også.
Der er måske adskillige mennesker i Vejen, som ikke er klar over det, men dyreparken nord
for hovedvejen er ved at have en anselig størrelse, og det er slet ikke så få dyr, man kan kigge
på. Forrige søndag var der skønsmæssigt 1500 mennesker på besøg, og de beundrede ikke
alene dyrene, men også den smukke natur.
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Lisbeth en fin omviser
På bordet står der en museumsgenstand til telefonapparat, og når man ringer på den, kommer
Lisbeth springende. Det gjorde hun i hvert fald i går, men hun ventede pænt på Hanne, som
absolut ville med over for at betjene den formodede kunde. Men Lisbeth er også en fin
fremmedfører i dyreparken, hvilket hun fik lejlighed til at vise. Begge de store vildsvin
formåede hun at få ud af burene, sværere var det med vaskebjørnene, hvoraf den ene dog
måtte overgive sig. En af de hvide kaniner har fået de allerkæreste små unger, men
dyreparken omfatter også fritter, egern, ræveunger, som forøvrigt er meget sky, mange
marsvin, som nu har fået deres grundmurede hus, rådyr, marekatte o. s. v.
Nede ved åen, hvor en bro fører over, er der ænder og svaner, der er en ged med to yndige
kid, og Lisbeth fortæller med fryd i stemmen, at geden var blevet syg og skulle været aflivet,
men samme dag, som eksekutionen skulle finde sted, blev den rask igen - og nu har den to
børn. På den anden side åen er der kalkuner, og i fuglevoliererne er der næsten alle kategorier
af fugle. Der er hollandske tophøns, sølvrandede hamburgere, japanske silkehøns, perlehøns,
kanariefugle, husskader, guldfasaner, sølvfasaner, ringfasaner, påfugle, masser af undulater,
agerhøns og andre fugle.
I den sidste tid er dyreparken blevet forøget med et nyt, stort areal øst for det nuværende, og
her er der netop sået græs. En restaurationsbygning er rejst i dyreparken. hvor gæsterne kan
gå rundt og se på dyrene samt nyde den dejlige natur, og altså nu nyde en forfriskning, når
det tiltrænges.
thur.

Tidens Tegn 22. november 1960
Den gamle ræv mødte sit endeligt
Gennem de sidste par år har man i engene syd for Vejen å bemærket en stor ræv, der
åbenbart har haft sin hule i den gamle præstegårds have. Fra husene nord for hovedvejen har
man i lang tid bemærket ræven drage ud på sine ture, og efter som der i den sidste tid er
dræbt nogle af dyrene i Gæstgivergården dyrepark, gættede man på, at det måtte være
ræven, der havde være på spil.
I lørdags blev en dygtig jæger orienteret om rævens tilstedeværelse, og han påtog sig at
skyde den. I søndags lykkedes det ham at få Mikkel på kornet, og med et velrettet skud satte
han punktum for dens liv og for dens fortsatte hærgen i kvarteret. Ræven viste sig at være
både gammel og særdeles velvoksen. Da den blev nedlagt havde den vovet sig ud på fri mark
neden for vognmand Villy Nielsens servicestation.
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Folkebladet 20. september 1961
Storken til Vejen - med DSB
Storkeunge sættes i pleje hos fru Bøttker, Gæstgivergaarden
I dag kl. 14,08 kom storken til Vejen. Den kom ikke flyvende, som storke plejer, men med
DSB til banegaarden i Vejen. Her blev den hentet af hotelejer, fru M. Bøttker, Vejen
Gæstgivergaard, hvor storkeungen, der kommer fra Struer, skal gaa sammen med en
krontrane.
I den sidste uges tid har befolkningen i Struer og Omegn haft et stort problem, - hvordan man
skulle faa en storkeunge, der er kommet saa sent til verden, at den ikke kunne følge sine
forældre til Ægypten, plejet. Storkeungen dalede for ca. en uge siden ned i Skovlunde ved
Vinding efter kun 25 km's flyvning i et mislykket forsøg paa at følge sine forældre til Syden. Siden dette skete, har turistforeningen, politi, Struer Dagblad og en del privatpersoner i byen
været engageret i bestræbelserne paa at finde en lykkelig fremtid for storkeungen. Der har bl.
a. været forslag fremme om, at den skulle flyves ned til sine forældre i Ægypten, men dette
har man nu opgivet, og i stedet kommer storkeungen i pleje hos fru M. Bøttker, Vejen
Gæstgivergaard.
- Jeg læste i en avis i gaar, fortæller fru Bøttker, at man søgte en vært til storkeungen, og jeg
ringede straks til Struer Politi for at faa storken her til Vejen. Den skal nok faa det godt . . . .

Folkebladet 21. september 1961
Skulle med SAS til Ægypten, men kom med DSB til Vejen
Turen til Ægypten var klar, da en dyrlæge fraraadede transporten

Fru M. Bøttker og hendes ny husdyr, der lyder navnet Søren
Som omtalt onsdag har Vejen faaet en ny borger - en stork. Ved ankomsten til byen var den
ikke spor forknyt over, at den i fremtiden skal gaa i Vejen's og ikke Farao's enge. Kort efter at
den var installeret i sit ny hjem i Vejen Gæstgivergaards dyrepark, begyndte den at æde de
sild, man serverede for den.
Der er ingen tvivl om, at storken kommer til at befinde sig godt i denne lille zoologiske have,
som ledes af fru M. Bøttker. Hun har gennem mange aar haft en masse dyr i haven, og i
øjeblikket er der f. eks. baade aber, vildsvin, vaskebjørne, turdelduer, daadyr, fiskehejre
foruden den krontrane, der er meningen, storken skal gaa sammen med, naar den har vænnet
sig til forholdene i haven.
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Historien bag
Det er en lang og indviklet historie, der ligger bag storkeungens placering i Vejen.
Den er født i Struer, men paa saa sent et tidspunkt, at da forældrene rejste mod syd, var den
ikke stærk nok til at gøre turen med. Derfor kom den i pleje hos fiskeriejer Aage Buhl
Pedersen, Kjærgaards Mølle. Da den havde været her et stykke tid, stak den pludselig af; men
den naaede kun ca. 25 km. syd for Struer, hvor den - vistnok efter kollision med nogle
telefontraade - maatte foretage nødlanding. Nu kom storken i pleje hos gdr. Chr. Eriksen,
Skavlund i Vinding. Efter et 5 dages ophold hos familien Eriksen blev den af Zonen i Struer
transporteret tilbage til byen, hvor en række venlige mennesker i mellemtiden havde
arrangeret, at den skulle med SAS til Ægypten.
Forberedelserne til transporten var i orden, og man havde faaet aftale med en SAS funktionær
om, at han ved ankomsten til Cairo skulle køre uden for byen med storken, og slippe den løs
her.
Men en dyrlæge, der skulle undersøge storken for udfærdigelse af sundhedsattest, erklærede,
at den simpelthen ikke ville kunne akklimatisere sig paa den maade, man ville sende den til
Ægypten paa. Samtidig udtalte dyrlægen, at hvis man fik aftale med en zoologisk have, der
ville tage sig af den, var der chancer for, at den kunne klare sig.
Nu var gode raad dyre. Men, man besluttede sig til at opgive transporten til Ægypten og i stedet finde et hjem til storken i Danmark. Herefter var det, man lod indrykke den annonce, som
førte til at storkeungens rejse kom til at gaa med DSB til Vejen i stedet for med SAS til
Ægypten.
Od.

8

Jyllandsposten 21. september 1961
Storken gaar til Kro’s
Kroejer fru Bøttker, Vejen Gæstgivergaard, skal være mor for en stork i vinter. Det drejer sig
om en sent udviklet storkeunge, som forældrene simpelthen har ladet blive ensom og forknyt
tilbage i reden i Struer. Venlige mennesker eftersøgte et plejehjem, og det er fundet nu. Fru
Bøttker har paataget sig at passe storken vinteren igennem, og den skal nu rejse med tog til
sit nye hjem.

Tidens Tegn 21. september 1961
Vejen i stedet for Ægypten
VEJEN, torsdag. Storkeungen, der blev efterladt i Struer af sine forældre, og som man
overvejede at sende med fly til Ægypten, kom i går med DSB til Vejen. Der blev den hentet af
hotelejer fru M. Bøttker, Vejen gæstgivergård, hvor storkeungen, der kommer fra Struer, skal
gå sammen med en krontrane i vinter. Når sommeren melder sig, håber man, at storken vil
vende tilbage til et for arten mere normalt liv.

Da storken kom fik so 10 grise !
Ung stork skulle have været til Ægypten, men kom med tog til Vejen
VEJEN
1 stk. stork, stod der i det fragtbrev, som portøren på Vejen Station modtog fra godsvognen,
da toget vestfra 14,08 i går eftermiddag rullede ind på stationen. Sørensen troede, at det
drejede sig om en spøg, da man fra godsvognen råbte, at man havde en stork til ham, men
fragtbrevet var den første bekræftelse, og selvsynet den anden.
Det var den meget omtalte storkeunge fra Struer, der ankom til Vejen, hvor den skulle i pleje
hos fru Bøttker på Vejen Gæstgivergård. Fru Bøttker havde hørt om storken, der ikke kom
med trækket syd på, hvorfor folk på Struer-egnen havde foretaget en indsamling af penge for
ad luftvejen at få storken sendt til Ægypten. Denne udmærkede idé blev dog ikke realiseret, da
en dyrlæge godtgjorde, at tidspunktet var for sent valgt, da storken næppe ville kunne tåle
den bratte temperaturforandring.
Fru Bøttkers, hvis højeste ønske altid har været at få en stork i samlingen af dyr i
gæstgivergårdens lille, zoologiske have, ringede til storkens hjemsted og fik efter forhandlinger
til flere sider løfte om at få storken i pleje, og det skete, lige før Ålborg zoologiske Have
henvendte sig.
Straks efter modtagelsen i går blev storken anbragt i et ledigt bur, hvorfra det er meningen, at
den om et par dage skal flyttes til et mere åbent liggende reservat.
Det var måske nok en tilfældighed, at en so hos fru Bøttkers søn, gårdejer Egon Bøttker,
næsten samtidig med storken nedkom med 10 grise !
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BT 22. september 1961
I bur
Storkeungen Peter skal alligevel tilbringe resten af sine dage i fangenskab. Den er havnet i
Vejen og indlemmet i hotelejer, fru M. Bøttkers private menageri.
Peter skulle være sendt med flyvemaskine til Ægypten, fordi den var blevet efterladt af sine
storkeforældre i Struer. Byens befolkning havde allerede skaffet til flyvebilletten, men så sagde
sagkundskaben nej med den begrundelse, at Peter ikke ville kunne akklimatisere sig på den
korte tid, det tager en flyvemaskine at nå Ægypten.
Et bur på knap en meters bredde og halvanden meters længde er Peters opholdssted. Stærkt
ståltrådsnet skiller den fra friheden - og sivene ved Nilens bredder, som den aldrig skal få at
se. Den forpjuskede storkeunge skal tilbringe vinteren i en hestestald sammen med en
marekat.

Folkebladet 26. september 1961
Storkeungen er forslugen
Struers ”problembarn" gennem længere tid, storkeungen, der i sidste uge kom i pleje hos fru
Bøttker, Gæstgivergaarden Vejen, trives udmærket. Den har en enestaaende appetit, og
børnene omkring Gæstgivergaarden er travlt beskæftiget med at samle frøer for at tilfredsstille
dens madlyst.
I dag skal storkeungen skifte boplads igen, idet man har lavet et nyt bur til den, hvor den for
fremtiden skal gaa sammen med havens krontrane. Nu haaber man, at de to fugle kan
forliges.

Folkebladet 17. oktober 1961
Vejen storkepar nu ud i æteren
De to storkeunger, der uafhængigt af hinanden er havnet paa Gæstgivergaarden i Vejen, fordi
de ikke var i stand til at gøre turen sammen med forældrene, kommer nu alligevel ud i æteren.
Statsradiofonien har besøgt dyreparken og i en udsendelse for piger og drenge vil fru Bøttker
fortælle historien om det unge storkepar i Vejen.
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Tidens Tegn 17. oktober 1961
Glimt fra Troldespejlet
Det går godt med de to unge storke, som har fået et nyt hjem på Gæstgivergården i Vejen. De
trives ganske godt, idet børnene finder frøer og fodrer dem med, ligesom sønnen på
Gæstgivergården graver regnorme til dem, og desuden fortærer de en god portion sild.
Forresten var storkene i lørdags skyld i en større ravage. Der var blevet ringet til
Gæstgivergården vistnok fra statsradiofonien - om at man ville aflægge et besøg, men i farten
fik man forståelsen af, at det var fjernsynet, som anmeldte sit besøg, og man gik i gang med
at gøre det hele klart. Der var også nogle børn, som skulle have rent tøj på, for sæt nu, de
kom på skærmen.
Der var også mødt en pressefotograf - for rygtet iler jo hurtigt, men derimod går tiden
langsomt, når man venter. Og det gjorde man i dette tilfælde.
Men så dukkede en enlig mand op med en båndoptager og sagde, at han kom fra radioen, og
at han skulle lave nogle optagelser til en børneudsendelse. Skuffelsen var stor. Røsterne om at
børnene ikke måtte grise sig til hørte op - der måtte godt trædes på havegangene - og pressefotografen listede hjemad.
Men forøvrigt blev udsendelsesn optaget, og fru Bøttker fortalte, hvorledes hun var kommet i
besiddelse af storkene, og ikke mindst forhistorien til den første storks ankomst var god.
Der sad en mand i restaurationen og læste i en avis, og pludselig udbrød han - nærmest til sig
selv: ”Den stork kommer de aldrig af med”.
- Hvad for en stork, spurgte fru Bøttker.
Så fortalte manden om storken, der var strandet i Struer, og som ikke kunne komme til de
sydligere himmelstrøg, selv om hele byen havde samlet sammen til en flyvebillet til den. En
dyrlæge havde nemlig sagt, at den ikke kunne akklimatisere sig i det fremmede. Storken havnede i Vejen.
Det gjorde den næste stork også, for overbetjent Godt, Åbenrå - der forøvrigt stammer fra
Vejen - ringede til fru Bøttker og spurgte, om hun kunne have en mere. Det kunne hun godt.
- Så kommer vi med den i salatfadet i eftermiddag, svarede Godt.
Og om eftermiddagen rullede salatfadet op foran døren med storken.

Annonce i Ribe Stiftstidende 29. maj 1962

VEJEN GÆSTGIVERGAARD
Beliggende ved hovedvej 1.
God mad og altid frisklavet kaffe. Indtil 150 kuverter modtages.
Dansant hver lørdag - Aflæg Dyrehaven et besøg.
TELEFON VEJEN 45.
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16. juni 1962
I den forjagede tidsalder, vi lever i, er det rart at have et fristed, hvor man kan gaa hen og
slappe af, naar man har lyst. Ingen er vel i tvivl om, at naturen er det mest fredfyldte, man
har, og et saadant natursted findes ved Vejen Gæstgivergaard, hvis ejer er Marie Bøttker.
Uvilkaarligt fanges øjet, naar man kører forbi paa hovedvej 1 af en stor, rød lysthuslignende
ejendom og et smukt arrangement af birkestammer, der er stillet op i espalier og med
slyngende roser. Dernæst bemærker man et skilt, hvorpaa man kan læse ”Zoo”. Man ser sig
om og opdager, at der paa grunden fra hovedvejen ned mod Vejen Aa, og engen ved denne,
er flere bure og smaahuse. Gaar man inden for i parken, vil man se, at der er flere dyr dér,
som man sjældent ser uden for større zoologiske haver.

Vildsvinet ”Ellen” nyder tilværelsen, og den kan roligt gøre det,
for den faar sin mad serveret, det er der ikke ret mange andre vildsvin, der gør.

At se et vildsvinepar er efterhaanden ikke nogen større sjældenhed længere, efter at disse dyr
gennem de sidste mange aar har levet i fred rundt omkring og faaet lov til at yngle, men at se
et par i en privat zoologisk have, er unægteligt en sjældenhed, og ovenikøbet et par, der ifølge fru Bøttker - formodes at ville faa ”arvinger” i den nærmeste fremtid. Disse dyr, der af
mange anses for at være ærdeles hæslige, men som slet ikke er det, er købt i Aalborg Zoo for
ca. 3 aar siden.
- Den gang var de søde, siger fru Bøttker, med sorte striber, som kun smaa vildsvin har det.
Fra de var helt smaa, er disse grise blevet forkælede, og i dag faar de sukker af haanden og
kommer, naar man kalder paa dem. De hedder forresten ”Kaspar” og ”Ellen”, og de lyder disse
navne.
Berømte storke.
Havens bedst kendte dyr er de to hun-storke, som haven fik overdraget sidste efteraar. Til
begge disse storke knytter sig en historie. Den ene stork blev fundet i nærheden af Aabenraa
og indleveret til politiet i Aabenraa. Herfra blev den leveret videre til os, siger fru Bøttker. Den
havde mistet sit ene øje, og var derfor ude af stand til at flyve lige.
Den anden blev fundet ved Holstebro med en fejl ved den ene vinge. Oprindelig var det
meningen, at denne stork skulle have været med SAS til Ægypten. Men dette gik man bort fra
igen, og saa fik vi den i forvaring. I modsætning til den én-øjede, skulle denne nu kunne klare
sig selv, men den vil ikke væk herfra. Vi har flere gange lukket den ud af indhegningen, men
hver gang er den vendt tilbage.
Da vi i sin tid fik storkene, var den københavnske boulevardpresse meget fortørnet over, at
disse storke skulle have vinterkvarter, som de skrev: ”I en stald og sammen med en abe”.
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Hertil maa jeg sige, at vi aldrig har haft vore dyr i stalden, men i kælderen, for vore tropedyr
skal naturligvis ind i varmen om vinteren. Hvad angaar aben, kan jeg ikke indse, hvad skade
storkene skulle have af at gaa i rum sammen med den; ydermere naar aben gaar i et bur for
sig selv og er fuldstændig tam.
I en rede, vi lod opsætte i foraaret, bor nu en enlig han-stork, som forfærdelig gerne ville ind
til vore hunner, ja, den gaar endda flere gange om dagen nede foran laagen frem og tilbage.
Men vi tør ikke rigtig lukke den derind, fordi vi har hørt, at de to, der bliver enige om at slå sig
sammen til et par, vil dræbe den tredje, og det ville være synd.
Vi har herude den glæde, at mange børn fra byen kommer og samler frøer og orme til
storkene, og jeg tror, siger fru Bøttker, at disse børn ved at omgaas dyr, lærer at blive gode
mennesker.

Raadyrbukken faar trods sin alder paa 2 aar fire gange om dagen sutteflaske.
Naar man en dag er lidt forsinket med flasken, bliver bukken urolig.

Vanskelig dyr
Der er mange andre dyr i haven, og blandt dem er der nogle mærkelige ilderlignende, som
kaldes ”Fritter”. Disse dyr maa under ingen omstændigheder fodres af ukyndige, idet de ikke
kan taale salt. Blot en enkelt skive spegepølse er nok til at slaa dem ihjel.
Hvad er en zoologisk have uden bjørne? I denne er der ikke mindre end to par vaskebjørne,
som alle er meget tamme og kommer, naar fru Bøttker kalder paa dem. Desuden er der i
haven mange forskellige slags fugle, et raadyrpar, som man netop i denne tid ikke skal komme
for nær, fordi det er brunsttid for dyrene, og endelig er der ogsaa marsvin. Man kan saaledes
se, at der er noget for enhver smag at se paa. Alle disse dyr skal naturligvis passes og have
noget at spise, og dette koster en del, ligesom dyrene ogsaa repræsenterer en mindre formue
i sig selv.
- Det er mig en glæde, siger fru Bøttker, at se andre mennesker glæde sig over dyrene, derfor
betyder disse penge, som det koster at have dyrene, ikke noget i forhold til den glæde, de
vækker. Endelig er dyrene de mest trofast venner, man kan have, saa alene af den grund
synes jeg, at intet offer er for stort for at faa lov til at have dyrene. Jeg kunne i alle tilfælde
ikke undvære dem.
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Tidens Tegn 18. juni 1962
Gæstgivergårdens zoo trækker mange mennesker
Der er idyl over det smukke haveanlæg ned mod Vejen å
Det kan ikke nægtes, at Vejen Gæstgivergårds zoo efterhånden er ved at være en attraktion. I
pinsen var der henved tusinde besøgende, og også i denne week-end har besøget været stort.
En af årsagerne er måske nok, at man ved at købe en ispind i kiosken har adgang til haven man kan for resten også købe andre alkoholfri forfriskninger - men en anden årsag er, at
haven efterhånden rummer et ret pænt tal af fugle og dyr.
Da vor medarbejder i går aflagde haven et besøg, fandt han fru Bøttker travlt optaget af at
holde nogle geder væk fra blomsterbedene. De var på en eller anden måde dukket op fra
engen, hvor de ellers har deres domæne, og fandt behag i nogle af de dejlige blomster. Glæden varede dog kort.
Da vi udtrykte vor beundring over det idylliske anlæg, der skråner ned mod Vejen å med
utallige blomsterbede, udbrød fru Bøttker: - Ja, er det så mærkeligt, at man er glad for dette
stykke jord? Jeg kunne simpelt hen ikke undvære denne have med alle mine dyr. Det er jo nu
engang sådan, at dyr er de bedste venner, man kan have. Hvis jeg har en fridag, går jeg herover, og jeg kunne ikke komme i tanker om at rejse et andet sted hen på en fridag. Dyrene
lærer en at kende, og man opdager efterhånden, at deres glæde for os er stor.
- Hvor gammel er haven efterhånden hvad angår dyrene?
- De første dyr, vi fik, var de to vaskebjørne, og det var i 1955. Ja, siden er der jo kommet et
og andet til.
Ja, siden er der kommet et og andet til. Det sidste er en storkerede, hvor en enlig han
tilbringer sine nætter.
Men natten til fredag skete der det, at storkehannen hjembragte en hun, som den havde det
hyggeligt sammen med. Om det er en hun, der har været sin mage utro, er der stor spænding
om; for næste morgen var parret forsvundet igen, og de to sidste nætter har hannen tilbragt
alene. Den giver i øvrigt indtryk af at være lidt af en levemand.
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De to storke, som efterhånden er landskendte,
befinder sig tilsyneladende godt sammen med den elegante krontrane.
De tre langbenede fugle er i øvrigt et smukt syn.

Hunnerne får besøg
Hvad der vækker betydelig opmærksomhed i haven er de to storke, som opholder sig i voliere
sammen med en meget flot krontrane. Det ser flot ud, når de store fugle spankulerer rundt,
men hvad de to storkehunner angår, så er de blevet observeret af to hanner, som flere gange
har forsøgt at komme ind til dem. Den ene af de to storke er den berømte fra Struer, som en
hel befolkning samlede ind til for at få flyvebilletten til Afrika betalt. Da det kom til stykket,
turde man dog ikke sende den, fordi man var bange for, at den ikke kunne tåle
klimaforandringen. Den anden er kommet fra Åbenrå. Den har kun et øje, men det klarer den
sig udmærket med.
De farverige tropefugle vækker også opmærksomhed, og i disse volierer ser man desuden en
havmåge, undulater, påfugle og fasaner, et par skader, kanariefugle, en lidt hysterisk marekat
m. m. I en stor indhegning går et par rådyr, og ved åen er der en svane og forskellige
prydænder. Der er prydhøns, perlehøns, et egernpar, fritter, tre vaskebjørne, som er alle
børns kæledægger. Og så er der et par velvoksne vildsvin. I andre bure finder man turtelduer,
marsvin, et par af visdommens symboler, ugler, et par hejrer, en ræv m. m.
Der er nok at se på i den smukke have, og dertil kommer så den ligefrem ejendommelige
natur ned mod åen. Det er ikke så mærkeligt, at man på Gæstgivergården er glad for denne
plet, og at også publikum er det.
..thur
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Tidens Tegn 29. juni 1962
Troldespejlet
Hvad forstår man ved betegnelsen ”vilde dyr”? Det kunne der vel i og for sig godt startes en
diskussion om, men vi kender en mand, som vi tror ville være tilbøjelig til at kalde en
almindelig dansk ko for et vildt dyr. Han skulle forleden dag hente sin søn og sit barnebarn,
som var på besøg hos Egon Bøttker, der har indrettet sig dejligt på den anden side Vejen å. De
mange mennesker, som har besøgt Vejen Gæstgivergårds dyrepark, har ikke kunne undgå at
bemærke broen, der fører over åen til engen. Denne bro har reduceret afstanden over til
gæstgivergårdens søn, Egon Bøttker, ganske betydeligt. Tidligere måtte man den lange vej
udenom, men nu er der kun nogle få minutters gang.
Men vedkommende mand var som sagt gået over til Egon Bøttker for at hente sin voksne søn
og dennes dreng, og man var tilbage over engen og skulle over broen, da en ko så sig gal på
de tre mennesker. Den lavede nogle truende bevægelser med hovedet og afskar dem muligheden for at komme over broen ved simpelthen at stille sig foran dem. Sønnen og sønnesønnen
valgte at undgå åben konflikt, hvorfor de simpelthen retirerede og gik den lange vej udenom,
men den noget ældre mand var ikke til sinds sådan uden videre at fortrække. Han forsøgte på
forskellig måde at lokke koen væk fra broen, men under sine ”udenomsmanøvrer” stak han
pludselig det ene ben i et dybt mudderhul. Ærgerlig over sit uheld ræsonnerede han som så, at
når det ene ben var vådt, så kunne det andet også lige så godt blive det - og så vadede han
over åen – til stor forundring for koen.

31. august 1963
Stork i pleje
En storkeunge, der forleden kom til skade ved at flyve mod de elektriske ledninger og blev
fundet af landmand Harald Nissen, Skodborg Skov, er af Falck-Zonen i Vejen blevet afhentet
og afleveret hos fru Musse Bøttker, Vejen Gæstgivergaard. Fru Bøttker har i forvejen to storke.
Tidens Tegn 17. oktober 1963

Vil du ha' en lakridspastil? Aben synes at være lidt skeptisk stillet over for tilbudet, men den
tog dog imod pastillen og nød den tilsyneladende. Den lille javaabe er en af de sidste
nyanskaffelser i Vejen Gæstgivergårds dyrepark, og her befinder den sig godt.
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Tidens Tegn 25. juli 1964
Lille sælhund i Vejen Zoo
Den lille zoologiske have, der findes i det idylliske anlæg ved Vejen gæstgivergård, har fået en
ny indvåner, som nok skal blive børnenes yndling. Det er en lille sælhundeunge, hvis livret er
vanilleis. Sælhundeungen er dog noget kostbar i drift, for dr. Lieberkind har beordret at
menuen skal stå på piskefløde flere gange daglig. Det vil vare nogen tid, før den kan tåle en
sildeanretning.

14. juli 1965
Stork venter på sin kvæstede mage
Vejens storkepar, der logerer på en telefonpæl ved Bykroen, har halvstore unger, og parret
har travlt med at skaffe føde.
At også voksne storke har en temmelig god appetit, kan fru Bøttker, Bykroen, tale med om.
1 ½ pund sild plus en portion råt kød er dagsrationen.
Fru Bøttkers ry som storkeplejemoder er nået vidt, og storkebestanden i hendes lille,
zoologiske have, der ved et dødsfald her i foråret er blevet reduceret til en eenøjet og derfor
hjælpeløs stork, er i disse dage midlertidigt forøget.
En stork blev for et par uger siden fundet med anskudt vinge og bragt til fru Bøttker, som fik
dyrlæge Dall til at lægge en skinne til støtte for vingen.
Det mest gribende ved historien er, at storkens mage har opsøgt den midlertidigt
indespærrede stork og spankulerer rundt i omegnen. Fru Bøttker håber, at magens troskab vil
holde til endnu en uges venten, den tid, dyrlægen har foreskrevet, for at vingen skal nå at
vokse sig bæredygtig.
Tidens Tegn 28. juli 1965
Glimt fra Troldespejlet
Det var vistnok salig Storm P., der engang sagde, at det var koldt at være rødspætte. Men
mon det ikke er ligeså koldt at være stork i denne fugtige og kølige sommer. Ligeså flot en
stork kan være, når den i solskin spankulerer rundt på engen for at finde føde til sig og sine
unger, ligeså ynkelig kan den se ud, når den som på billedet, drivvåd og forpjusket, skuer
opgivende ud fra reden.
Vor fotograf hentede disse par glimt fra storkereden i Vejen Gæstgivergårds dyrepark lige ved
hovedvej A 1, hvor reden i år for første gang er beboet, og hvor tre unger er ved at gøre sig
klar til den forestående rejse sydpå. Endnu er ungerne dog langtfra flyvefærdige, men de
basker troligt med vingerne, og lader sig ikke genere af den stærke trafik på hovedvejen.
Storkemutter fulgte dog troligt fotografen med øjnene, mens han vandrede rundt om
”redestangen” for at få den bedste vinkel, og da den syntes, at det havde varet længe nok, fik
ungerne ordre til at rejse sig, så billedet kunne blive taget og roen genoprettet. Da fotografen
var forsvundet, lagde ungerne sig igen, men forinden havde de dog sørget for ekstra næring til
blomsterbedene indenfor et større område af reden.
Mens vi nu taler om Gæstgivergårdens dyrepark, så er det værd at notere, at den også i denne
sommer har været lidt af en turistattraktion. Mange af gæsterne på campingpladsen har
besøgt haven i godt vejr, og der er også adskillige vejfarende, som gør et ophold. Forøvrigt har
en af de mange gæster, som i år har besøgt Vejen givet udtryk for sin forundring over, at hoteller og restaurationer i Vejen ikke i større grad benytter sig af de reklamemuligheder, der
ligger i sportsfiskeriet.
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Som vedkommende turist, sagde: ”Nævn mig en så dejlig by med gode overnatningsmuligheder, hvor man har så gode muligheder for at dyrke sin sportsfiskerhobby, mens konen,
og ungerne kan slappe af i et svømmebad med opvarmet vand eller gå i anlægget med
dyreparken eller på museet”.
- Der er sikkert noget om snakken, og mon ikke byens restauratører burde tænke noget mere
herpå.
Folkebladet 11. maj 1966
Storkepar på gæstgivergård
Storkereden foran Vejen Gæstgivergård er blevet beboet. Et storkepar har indlogeret sig, og
nu venter man så spændt på, om og hvornår ungerne kommer. Sidste år nedkom storkemutter
i reden foran gæstgivergården med tre unger. Reden, der er anbragt på toppen af en
telefonpæl, har nu eksisteret i fem år. I de første tre år var den ungkarlebolig for en enlig
stork.

Folkebladet 26. april 1967
Storken kom til hotelindvielsen
Lige rettidig til indvielsen af Hotel Vejens ny hotelfløj i dag har et storkepar indtaget reden i
hotellets have. Først kom storkefatter for at sondere boligforholdene for storke i Vejen. Dagen
efter kom storkemutter, og nu er de to i forening gået i gang med at gøre reden klar til
afkommet.
Folkebladet 13. maj 1968
Fem storke, men endnu intet par
Der er åbenbart rift om storkereden i Hotel Vejens have. Den 10. maj kom den første stork for øvrigt fem uger senere end i fjor og i går var der ikke færre end fem storke, som så på
”lejligheden”.
Storke-stævnet forløb i øvrigt særdeles fredeligt. Men endnu er der ikke noget par, som har
slået sig ned i reden. Da storkefatter plejer at komme 14 dage før sin bedre halvdel, er der
dog stadig udsigt til, at fru stork også vil dukke op. Så der kan blive lidt familieliv i reden.
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Jysk Aktuelt 15. april 1971
Storkerederne er nu beboet
Der herskede stor spænding i både Vejen og Brørup om hvorvidt den først ankomne stork også
ville få en mage i år. I Brørup fordi reden var blevet flyttet.
Vejen kunne dog allerede tirsdag aften oplyse at nu var der storkepar i reden ved Vejen
Gæstgivergård som ovenstående billede viser, og dagen igennem har begge storke været
travlt beskæftiget med at gøre reden klar til ungerne.
I Brørup blev der glæde ved middagstid i går, da en hunstork slog sig ned hos den ventende
mage, og begge gik straks i gang med at gøre klar til den kommende familieforøgelse.
Noget tyder dog på, at der vil blive flere storkepar i år end sidste år. Der er i de sidste dage
set adskillige flere storke, end tilfældet var sidste år, og man må håbe at også disse kan finde
reder, så storkebestanden kan blive forøget. Også Holsted har i år fået sit storkepar.
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