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Avisartikler om Gæstgiver P. J. Petersen, Vejen  

November 1938  

65 Aar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæstgiver P. J. Petersen, ”Vejen Bykro”. 

Paa Tirsdag fylder Gæstgiver Petersen, ”Vejen Bykro”, 65 Aar. Petersen er født i Rødding. I et 

Par Aar, fra 1904-06, havde han ”Høng Hotel” paa Sjælland i Forpagtning, og den 6. December 

1906 kom han til Vejen, hvor han overtog Vejen Bykro, som han altsaa gennem de forløbne 32 

Aar har drevet. Petersen har helt holdt sig udenfor Foreningslivet og kun helliget sig sin 

Gæstgivergaard. 

I 1923 døde hans Hustru; der er fem Børn i Ægteskabet, en Søn og fire Døtre. De tre af 

Børnene bor i Vejen, og en Datter er gift i København. Svigerdatteren, Fru Postbud H. 

Petersen, leder Bykroens Køkken, og hun havde netop den 1. November i Aar 10 Aars 

Jubilæum her. Gæstgiver Petersen deltog i et Par Aar i Verdenskrigen som Landstorms-Soldat. 

14. November 1943 

70 Aar 

Gæstgiver P. J. Petersen, Vejen 

I Morgen fylder en af Vejen-Egnens kendte Mænd, Gæstgiver P. 

J. Petersen, Vejen Gæstgivergaard, 70 Aar. 

Gæstgiver Petersen er Sønderjyde af Fødsel og har gennem sit 
lange Liv prøvet lidt af hvert. 

Efter udstaaet Værnepligt overtog han efter sin Fader Stillingen 

som Postholder paa Ruten Rødding-Sommersted, som dengang 
opretholdtes med Hest og Vogn. 

 

Senere overtog han som Stationsforstander ved Haderslev-Skodborg Banen Stationen i Gram, 

en Stilling, han beklædte adskillige Aar, for saa endelig efter et kortere Ophold paa Sjælland at 
bosætte sig som Gæstgiver i Vejen, hvor han faldt til og siden har boet. 

I Begyndelsen havde Petersen kun Gæstgiverbevilling, men Egnens og Byens Folk viste ham 
deres Tillid ved gennem gentagne Kommuneafstemninger at sikre ham Restaurationsbevilling. 
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Petersen har altid haft en overordentlig Interesse for Dyrenes Liv og havde til en Tid faaet 

samlet Begyndelsen til en lille Zoologisk Have, hvilket de tre paa hinanden følgende strenge 
Vintre imidlertid ødelagde. 

Han har aldrig interesseret sig for offentlige Tillidshverv, men har holdt sig fjernt fra alt 

Foreningsliv; derved har han ikke isoleret sig, men faaet Tid og Lejlighed til at passe sin Kro 
paa bedste Maade, hvilket de sidste Aars Moderniseringer og Udvidelser bærer Vidne om. 

Petersen har altid kunnet glæde sig ved et godt Helbred, og hvis ikke det var, fordi 

Daabsattesten viser 70, vilde man anslaa Alderen betydeligt lavere. 

November 1946 

40 Aars Jubilæum 

Paa Fredag kan Kroejer P. J. Petersen fejre 40 Aars Jubilæum som Indehaver af Vejen 

Gæstgivergaard. 

Petersen har i 46 Aar virket indenfor Restaurationsbranchen, idet han i 1900 var baade 

Stationsforstander og Bestyrer af Jernbanerestaurationen i Gram. Her var han til 1904, 

hvorefter han overtog Høngs Hotel, som han drev til 1906, fra hvilket Aar han siden har drevet 
Vejen Gæstgivergaard.  

Det var i den Tid, da to Punche kostede 25 øre, og man fik tre for 35, ligesom hele Flasken 

blev sat paa Bordet. Nu er det jo andre Tider, men Jubilaren har fulgt Udviklingen godt og har 

skabt en Kro, som Folk er glade ved at gæste. Det hedder sig i Dag, at skal man feste frit og 
utvunget og føle sig som hjemme, da skal man paa ”Kroen”.  

Petersen har aldrig søgt offentlige Hverv, men har først og fremmest passet sin Kro og 

Familielivet. Han er i Besiddelse af alle de Egenskaber, der karakterisere den rigtige Kromand, 

jævn og ligefrem, paa Hat med det hele, fuld af ægte jydsk Lune og i Besiddelse af en 

udmærket Fortælleevne. Petersen er lige fyldt 73, men han er ikke mærket af Alderdom og er 
stadig lige stærkt optaget af Krolivets daglige Virke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæstgiver Pedersen og to unavngivne Vejensere. 
( udateret fotografi ) 
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November 1948 

75 Aar 

Mandag den 15. Novbr. fylder Gæstgiver P. J. Pedersen, Vejen Bykro, 75 Aar. Pedersen, der 

har været Indehaver af sin Virksomhed i en lang Aarrække, er velkendt paa Egnen og har 

drevet sit Gæstgiveri saaledes, at han aldrig har haft Vanskeligheder ved at faa sin Bevilling 
fornyet.  

Han er Friluftsmenneske som faa og færdes meget ude i Naturen, herfra stammer vel ogsaa 

hans store Interesse for Dyrelivet. Heste, Hunde og Fjerkræ af enhver Art har han haft i sin Tid 
og ofte sjældne Eksemplarer.  

Hans Helbred er trods Alderen stadig godt, og da han er ud af en gammel Slægt, regner han 

selv med at blive omkring de 134. Skulde denne Antagelse slaa til, har han jo langt tilbage 

endnu, og visse Ting tyder paa, at det godt kunde være rigtigt. Det er saaledes ikke saa 

mange Aar siden hans Mor døde, og han har en Søster i Amerika, der er fyldt de 84 og stadig 

er rask, ligesom han har en Bror i samme Aldersklasse i Norge. Vi ønsker den gamle Kromand 
til Lykke med Dagen. 

14. november 1951 

Dødsfald i Vejen 

En i vide kredse kendt mand, kroejer P. J. Pedersen, Vejen gæstgivergård, er i går efter i en 
uges tid at have ligget syg, afgået ved døden. Dødsårsagen var en hjerneblødning. 

Kroejer P. J. Pedersen, der var en kendt og afholdt mand, ville i morgen, torsdag, være fyldt 

78 år. Han har i omkring 40 år drevet Vejen gæstgivergård som kongelig priviligeret kro. 

P. J. Pedersen, der i en årrække har været enkemand, efterlader sig 4 døtre og en søn. Af 

døtrene er de tre bosatte i Vejen. En datter bor i København, medens sønnen postbud Hans 

Pedersen og svigerdatteren de senere år har boet hjemme og hjulpet til ved gæstgivergårdens 
drift. 

P. J. Pedersen og unavngiven person 

på markedspladsen i Vejen 

(udateret fotografi)  
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14. November 1951 

Dødsfald 

Gæstgiver P. J. Petersen Vejen Bykro, er i Gaar Eftermiddags død efter nogen Tids Sygdom, to 
Dage før han vilde være fyldt 78 Aar. 

Gæstgiver Petersen var Sønderjyde af Fødsel og maatte springe Soldat i Kejserens Tyskland. 

Derefter fulgte han sin Far i Embedet som Postkører paa Ruten Rødding-Sommersted og var 

senere i adskillige Aar Stationsforstander i Gram, men for henved 35 Aar siden overtog han 
Vejen Gæstgivergaard eller Bykro, som den ogsaa kaldes.  

Han havde først kun Gæstgiverbevilling, men passede sin Virksomhed saa godt, at 
Befolkningen ved den følgende Kommuneafstemning gav ham almindelig Beværterbevilling. 

Trods sin efterhaanden ret høje Alder fulgte Petersen selv Forretningens daglige Gang paa 

nært Hold, medens en Svigerdatter gennem mange Aar har forestaaet Husholdningen. 

Petersen tog ikke megen Del i Livet udenfor sin Virksomhed, men han var en velkendt og 

venlig Mand, der bl. a. havde stor Kærlighed til Dyr, hvilket ogsaa sig Udslag i, at han en 

Overgang havde en hel lille Dyrepark, ikke mindst Fugle i sine Volierer ved Siden af 
Markedspladsen. 

Foruden Sønnen, Postbud Hans Petersen, der sammen med sin Hustru har været den afdøde til 

stor Hjælp og Støtte de senere Aar, efterlader han sig flere Døtre, der gift og bosat i Vejen. 

Dødsfald 

En kendt mand, Kroejer P. J. Pedersen, Vejen Gæstgivergaard, er død som Følge af en 
Hjerneblødning 77 Aar gammel. 

P. J. Pedersen har i omkring 40 Aar drevet Vejen Gæstgivergaard som kongelig privilegeret 
Kro. Han efterlader sig 4 Døtre og en Søn. 

Jordefærd 

Gæstgiver P. J. Pedersen blev Lørdag Eftermiddag begravet. Et stort Følge var mødt paa 

Gæstgivergaarden, hvor Kisten var henstillet i den smukt pyntede Sal. Efter en kort  

Højtidelighed her førtes Kisten til Vejen, hvor saa stort et Følge af Slægt og Venner, som 

Kirken kunde rumme, var mødt. Ved Kisten stod Vejen Haandværkerforenings fane opplantet, 

og der var sendt et Væld af Kranse, blandt de signerede saas fra Gæstgiverforeningen for 
Sydjylland, Vejen Sportsforening m. fl. 

Efter en Salme talte Pastor Madsen om Mennesket. Vi er skabt i Guds Billede, men Synden har 

udvisket dette Billede, dog er vi alle under Guds Omsorg. Jesus stod op fra de døde for at føre 
os til Sejr. Vi vil bede om, at han vil modtage den afholdte afdøde i sin Herlighed. 

Ved Graven bragte afdødes Søn, Postbud Hans Petersen, en Tak for Besøgene under hans Fars 
Sygdom og for Deltagelsen ved hans Jordefærd. 

 


