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VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN 

 

Renoveringer – Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser 

 

Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 

Omtale af samme begivenhed i både Folkebladet og Jysk Aktuelt og andre aviser 
 medtaget for mest dækkende information.  

1952 - 1967 

Siden ejerskiftet er der sket iøjnefaldende forbedringer på Vejen Bykro. Det gælder ikke 

mindst facaden, der med sine lyse farver, markiser, blomster og fortovsrestaurant i langt 
højere grad end hidtil har trukket den gamle kro frem i bybilledet. 

Det har også haft sin virkning, idet adskillige af de mange turister, der befærder hovedvejen 
lægger mærke til kroen og føler sig foranlediget til at gøre ophold.  

Der har i sommer været besøg af mange udlændinge, især svenskere og englændere. Også 

franskmænd har gjort ophold, sikkert tiltrukket af det næsten parisiske snit, der præger 
kroens facade. 

I øvrigt er der planer om en udvidelse af hovedvejens sydlige del mod Frederik VII's Gade i 

forbindelse med flytning af Frederik VII's Sten, idet oversigtsforholdene fra Frederik VII's gade 
til hovedvejen ikke er særlig gunstige.  

Disse bestræbelser i forbindelse med en yderligere planlagt modernisering af kroen vil sikkert 

bidrage til, at den del af Vejen, der er placeret ved hovedvejen, ikke blot er en klat huse, som 
turisterne farer forbi, men et bybillede, der bemærkes. 
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Folkebladet 1. september 1958 

Vejen Gæstgivergaard skal udvides 

Fru M. Bøttker, der efterhaanden som hovedvejsomlægningen omkring Vejen Gæstgivergaard 

er blevet færdigt, har moderniseret sin virksomhed, har nu yderligere planer om en udvidelse. 

Arkitekt Hans Christensen har i disse dage afsluttet tegninger og planer for en større udvidelse 
med opførelse af et restaurationslokale ud mod den ny hovedvej. 

Arbejdet vil blive udbudt i licitation snarest muligt og vil om muligt blive sat i gang inden 
efteraaret. 

Fru Bøttkers søn, Egon, der er ansat ved det ridende politi i København, har faaet et aars orlov 
fra tjenesten for at bistaa ved forretningens drift under ombygningen. 

Dengang det ikke hastede med betalingen.  
Regning udskrevet 31. december 1959 for arbejde udført i 1957-58.  

Og timelønnen for en murer var 6 kr. 
Til renovering af facaden blev bl.a. brugt 1½ balje hydraulisk kalk og noget kønrøg. 
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Folkebladet 13. november 1958 

 

Store byggeplaner 

 

 

Som tidligere omtalt har fru Marie Bøttker, Vejen Gæstgivergaard, ret store planer for 

ombygning af etablissementet. Planerne, der er udarbejdet af arkitekt Hans Christensen, har 

nu været til behandling i bygningskommissionen, og går herfra videre til andre myndigheder. 

Tidens Tegn 20. juni 1964 

GAMMELT OG NYT - Et af de ældste kvarterer i Vejen finder man ved Vejen Gæstgivergård, og 

for nylig måtte det formentlig ældste hus i Vejen fjernes som et led i den udvidelse, 

gæstgivergården for øjeblikket er i gang med. Udvidelsen omfatter opførelsen af en ny, stor 

fløj ud mod hovedvej 1, som vil komme til at give den gamle gæstgivergård et nyt ansigt 
denne vej. 

 

 

 

 

 

 

Jysk Aktuelt 11. juli 1964 

Gæstgivergården i Vejen udvider restaurationen 

Der sker noget på byggeriet på Vejen Gæstgivergård. Om ca. to måneder tager kroens ejere, 

Hans Bøttker og fru Mette-Marie Bøttker nye restaurationslokaler på ialt 270 m2 i brug, og 
dermed er der sat punktum for udvidelserne på kroen i første omgang. 

Udover de tre nye restaurationslokaler er der bygget nye gange, der  skal kobles sammen med 

den store sal. Tillige får man nye garderobeforhold og nye toiletter. Gangene bliver opført i 
gule sten, og taget skal være dybrødt tegltag. 

Fra de nye restaurationslokaler vil man kunne nyde udsigten ud over fru Bøttkers smukke 
have. 

Vi glæder os 

- Vi glæder os meget til at tage de nye restaurationslokaler i brug, siger fru M. Bøttker. Vi 

har nu alt for længe været i stærk pladsnød, og med udvidelserne vil vi kunne betjene 
publikum på en bedre måde, 

Men det er bestemt ikke meningen, de nye restaurationslokaler skal anvendes til dansanter og 

lignende, pointerer fru M. Bøttker. De skal anvendes til selskabslokaler og bestyrelsesmøder. 

Tegningerne til byggeriet er udført af arkitekt Hans Christensen, Vejen, murerarbejdet er 

udført af murermester Tage Nielsen, Vejen, tømrerarbejdet er udført af tømrermester 

Gunnar Dahl, Vejen, smedearbejdet er udført af smedemester Ole Madsen, Vejen, sanitet 

er udført af ingeniør H. Bukh, Vejen, snedkerarbejdet er udført af snedkermester  Chr. 

Fischer, Vejen, elarbejdet af H. Ehlers, Vejen. 

Serl. 
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Rejsegilde 

Fru Bøttker og håndværkerne slukker tørsten. 

Ny fløj under opførelse i 1964. 
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Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - 5. januar 1965 

 
( Kontor: Nørregade 17 - Telefon 136 - Redaktør: Arthur Vistisen ) 

Vejen Gæstgivergård indvier moderne fløj 

Ved indvielsen i dag præsenteres tre smukke selskabslokaler  
der opfylder ethvert tænkeligt krav 

Den ældgamle og historiske Vejen Gæstgivergård oplever i dag en renæssance, idet 

ægteparret Musse og Hans Bøttker indvier den nye fløj med selskabslokaler, der er opført ud 

mod hovedvej A 1. Og samtidig får fru Bøttker for første gang, siden hun den 1. marts 1952 

overtog kroen efter sin far, sin egen dagligstue. Den hidtidige stue har været et kombineret 

gennemgangs-, lager-og opholdsrum. Samtidig er de møbler pakket ud, som for 13-14 år 

siden blev opmagasineret, efter at ægteparret var flyttet til kroen fra huset på Mindevej. 

Den nye fløj, der er opført i gule sten og er ca. 40 meter lang, indeholder restaurations- og 

selskabslokaler, der fuldt ud opfylder ethvert af tidens krav. De smukke og gule natursten har 

fået lov til sammen med lyse farver og smukke gulvtæpper at præge indendørs, og indgangen 

sker gennem en trefløjet hoveddør til en vestibule med ølandsklinker på gulvet og videreføres 

til en garderobe- og toiletkorridor i smagfulde farver, idet det dybrøde gulvtæppe står 
usædvanlig godt  til de gule natursten, der afsluttes med en grøn kant ved loftet. 

Til venstre for vestibulen fører en dør ind til et selskabslokale på ca. 65 kvadratmeter og med 

blyindfattede ruder. Til højre fører døren ind til to selskabslokaler på hhv. ca. 70 og 85 

kvadratmeter, og med skydedøre kan de to lokaler blive til et stort. Hvert lokale har egen 

udgang, hvilket er nødvendigt i tilfælde af sluttede selskaber, og hvis der er tale om, at der 

skal danses, er der direkte adgang til salen. Gulvene i de tre smukke lokaler er belagt med 

praktiske tæpper i en grøn farve, som står godt til gardiner og vægfarver. På væggene hænger 

moderne malerier af kunstneren Gudmund Lervad. Også for  betjeningen er der skabt ideelle 

forhold. I den lange anrettergang er der indrettet elektrisk elevator fra kælderen, og foruden 

den store buffet findes der i tilknytning til den inderste sal en ekstra buffet med 
serveringsluge. 

Den nye afdeling er med fuldt overlæg adskilt fra den gamle, og i øvrigt må man sige, at 

arkitekten, Hans Christensen, sammen med bygherrerne har løst opgaven på en smuk 

måde. Af håndværkermestrene har medvirket murer Tage Nielsen, tømrer Gunnar Dahl 

Nielsen, snedker Chr. Fischer, smed Ole G. Madsen,  glarmester Friis Petersen, ing. J. B. 

Buch, blikkenslager Chr. Pedersen, maler Erik Pedersen, inst. H. Ehlers og Søn og 

entreprenør Villy Nielsen, mens manufakturhdl. Laur. Andersen og Chr. Fischer har leveret 
gardiner og møbler. De sidstnævnte er fra V. Schou Andersens møbelfabrik i Vejen. 
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Folkebladet 5. januar 1965 

Gæstgivergården i Vejen udvidet 

Der er taget vidtgående hensyn til gæsternes velbefindende  
og personalets arbejdsforhold 

I dag tager Vejen Gæstgivergård den nye store om- og tilbygning til etablissementet i brug. 

Ombygningen har givet gæstgivergården smukke og hyggelige lokaler, hvis indretning, der er 

udført af arkitekt Hans Christensen, Vejen, tager vidtgående hensyn til såvel gæsternes 
velbefindende som personalets arbejdsforhold. 

Den nyopførte fløj har en længde på 40 meter og rummer såvel restaurations- som 

selskabslokaler. Indretningen er både smuk og smagfuld og giver et lokale til rådighed på 65 
kvadratmeter. 

Der er yderligere to lokaler til rådighed på 70 og 85 kvadratmeter, som ved skyde-skillerum 

kan sættes i forbindelse og derved udgøre et stort rum. 

De medvirkende håndværkere har været murermester Tage Nielsen, tømrermester G. Dahl 

Nielsen, installatør H. Ehlers & Søn, snedkermester Chr. Fischer, smedemester Ole G. 

Madsen, glarmester Friis Petersen, ingeniør Jens B. Buch, blikkenslager Chr. Petersen og 
malermester Erik Petersen. 

 

Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - onsdag 6. januar 1965 

Mange gode ønsker for fremtiden 

Festlig indvielse af Vejen Gæstgivergårds nye restaurations- og selskabslokaler 

Under festlige former indviedes i går de nye selskabs- og restaurationslokaler på Vejen 

Gæstgivergård. Ved de festligt dækkede borde bød fru M. Bøttker velkommen, og som den 

første af talerne bragte sognerådsformanden, advokat Jørn Hansen, en hilsen fra sognerådet. 

Han sagde bl. a.: - Sognerådet gør sig de bedste anstrengelser for at stimulere byens vækst 

og gøre byen stadig mere attraktiv at bo i. Men sognerådets arbejde i denne henseende vil 

aldrig kunne lykkes, medmindre byens borgere tilslutter sig arbejdet og hver på sit område 

søger at følge udviklingen op. Det har derfor glædet os at se de mange initiativ, der fra 

erhvervslivets side er taget for at komme til at stå bedre i konkurrencen med andre byer. Vi 

har set, hvordan den ene forretning og virksomhed efter den anden har moderniseret og 

udvidet. Det er ikke så ofte, at sognerådet får lejlighed til at udtrykke sin glæde over disse 
bestræbelser, og derfor er det en glæde at kunne gøre det i dag. Til lykke med de nye lokaler. 

Fhv. sognerådsformand, vognmand K. Hansen, bragte som formand for Banken for Vejen og 

Omegn en lykønskning og mindede om, at stemningen var bedre, end da man forhandlede om 
den nye hovedvejs linjeføring. 

På håndværkernes og naboernes vegne talte snedkermester Chr. Fischer, som ønskede til 

lykke, og der blev desuden talt af arkitekt Hans Christensen, manufakturhandler L. 

Andersen, overpostbud Hans Pedersen, en broder til fru Bøttker, og kroejer Jørgen 
Jensen, Skodborg. 

Fru M. Bøttker sluttede samværet med en tak for de mange smukke ord og ønsker for 
fremtiden. 
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Onsdag 6. januar 1965 

Indvielse af stor udvidelse af Vejen gæstgivergård 

Med den foretagne udvidelse er der på Vejen gæstgivergård  
skabt stilfulde og moderne lokaliteter 

Med omkørselsvejen i Vejen fik Vejen gæstgivergård en ret uheldig placering med bagsiden 

vendt mod hovedvejen.  

Dette forhold er nu blevet ændret, idet værtsparret Musse og Hans Bøttker for et lille års tid 

siden gik i gang med opførelse af en helt ny fløj til med facade ud mod hovedvejen. Tegning og 

projekteringen er foretaget af arkitekt Hans Christensen. Arbejdet er nu såvidt afsluttet, at 
der i går kunne holdes indvielse på den smukke og stilfulde udvidelse. 

Den ny fløj, der er opført i gule sten, er 40 meter lang og indeholder restaurations- og 

selskabslokaler. 

Fra hoveddøren kommer man ind i vestibulen, der som gulvbelægning har ølandsklinker. Til 

venstre fører en dør til et selskabslokale, der er på omkring 65 kvadratmeter og har 

blyindfattede ruder. Til højre fører en dør ind til to selskabslokaler på henholdsvis 70 og 85 

kvadratmeter. Lokalerne er adskilt med en harmonikadør og kan for det tilfælde anvendes som 

et stort lokale. Fra alle lokaler føres særskilt døre til anvendelse, hvor der er tale om sluttede 

selskaber. Videre er der korridor med garderobe og toiletter. Overalt er der smukke og 

afstemte farver på væggene, og gulvene er forsynet med dejlige bløde tæpper i en smuk grøn 

farve. På væggene hænger moderne malerier af maleren Gudmund Lervad. 

I anledning at indvielsen var værtsparret genstand for megen opmærksomhed i form af gaver 

og blomsterdekorationer, og der var en lille sammenkomst, hvori deltog repræsentanter for 
sognerådet, bankforbindelsen, arkitekten og håndværkerne, som har udført arbejdet. 

Fru Musse Bøttker bød de forskellige velkommen, og ved bordet blev der holdt en del taler. 

Sognerådsformand, advokat Jørn Hansen, roste det initiativ, værtsparret havde taget ved at 

gå i gang med udvidelsen, og det smukke resultat, man havde opnået. Han sluttede med 
ønsket om, at udvidelsen måtte blive til gavn og glæde. 

Formanden for Banken for Vejen og omegn, vognmand Kr. Hansen, overbragte bankens 

lykønskning. - Stemningen her på gæstgivergården er i dag bedre end den gang, vi arbejdede 

med omkørselsvejen, hvorved gæstgivergården i sin daværende form ikke fik nogen god 

placering. I dag må vi sande, at det var det rigtige, som blev gjort, og med den nu foretagne 
udvidelse har gæstgivergården en fin placering ved hovedvej 1. 

Snedkermester Kr. Fischer talte på håndværkernes vegne og takkede for det gode sam-
arbejde, man har haft. Han ønskede værtsparret til lykke med de ny smukke lokaliteter. 

Arkitekt Hans Christensen takkede for den tillid, der var vist ham, samt for det gode sam-
arbejde, der havde været med værtsparret og håndværkerne. 

Manufakturhandler Laurids Andersen ønskede tillykke med nyskabelsen og udtalte ønsket 

om, at den vennesæle og gode ånd, der altid havde hersket på Vejen gæstgivergård, måtte 
være herskende også under de ny forhold. 

Overpostbud Hans Petersen fortalte træk fra sit fødehjem, Vejen gæstgivergård. Videre blev 

der talt af kroejer Jørgen Jensen, Skodborg, hvorefter fru Musse Bøttker takkede for de 

mange gode ønsker, der var udtalt, og den megen opmærksomhed, som var vist i anledning af 

indvielsen. 
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Folkebladet 6. januar 1965 

Vejen Gæstgivergård holdt en festlig indvielse 

 
Mange gode ord til den dygtige værtsfamilie ved sammenkomsten 

Det var på rigtig jysk kromaner, at Vejen Gæstgivergård i går fejrede den officielle indvielse af 

de nye selskabs- og restaurationslokaler, med en frokost, der både kvalitativ og kvantitativ 
måtte siges at være overdådig. 

Alle de tunge og krydrede vinterspiser, der går under fællesnavnet sulemad, fejrede man efter 

en lille pause ovenpå julefrokosterne her et glædeligt gensyn med. Der var mange bænket 

rundt om de lange borde, dagens kvinde, kroejer Musse Bøttker, gift med postbud Hans 

Bøttker, havde for en gangs skyld sluppet grydeskeerne og sat sig til bords med sine gæster, 

medens datteren Kirsten, der åbenbart har arvet sin mors evner for det madmæssige, stod 

for køkken og servering. 

Sognerådsformand Jørn Hansen var den første til på kommunens vegne at ønske til lykke 

med udvidelsen og moderniseringen, han understregede, at det ikke alene var en privat 

begivenhed, men at det var af uvurderlig betydning for kommunen, at erhvervslivets initiativ 
bidrager til at gøre byen mere tiltrækkende. Et leve for værtsparret blev udbragt.  

Begrænset plads i et strømpeskaft 

Arkitekt Hans Christensen takkede for det gode samarbejde med familien, selvom manden i 

huset kan tage sin røde frakke på og gå, når det passer ham, er det ikke sjældent sket, at vi 

har villet have ham med på råd, når de større beslutninger skulle tages, sagde arkitekt 

Christensen og tilsluttede sig bankens ønske om, at den store investering ville kunne svare sig. 

Det er nødvendigt med en god bankforbindelse, når det drejer sig om byggeri i denne 

størrelsesorden, sagde arkitekten, det er jo begrænset, hvad der kan være i et strømpeskaft, 

men mon ikke pengene kommer hjem igen, det er et tydeligt behov, der er blevet opfyldt med 
disse lokaler. 

Manufakturhandler Laur. Andersen mindedes den gamle kromand Hans Petersen og 

glædede sig over, at den samme hyggelige og vennesæle ånd, der herskede i hans tid, var 

bevaret trods alle forandringer og håbede, at denne ånd måtte bestå også i de kommende 
generationer.  

En anden stemning 

Formanden for Banken for Vejen og Omegn, K. Hansen, udtrykte sit håb om, at den store 

investering, der var foretaget i byggeriet, ville komme igen i form af øget omsætning, og 

sammenlignede dagens stemning af fest og optimisme med den noget mere dystre stemning, 

der rådede den dag, man var samlet til et møde, hvor det blev bestemt, at omkørselsvejen til 

hovedvejen skulle laves - den omkørsel, der til en vis grad blev årsag til ombygningen, idet 

gæstgivergården ved denne vej-disposition pludselig fik bagsiden ud til hovedvejen - den var 

ikke særlig tiltrækkende for forbipasserende bilister - nu ligger den lange gule længe der, ty-
deligt at se og nydelig at se på. Et leve for fruen blev udbragt. 

På håndværkernes vegne takkede snedkermester Chr. Fischer hele familien for godt 

samarbejde. I er jo allesammen mere eller mindre implicerede, og det er et sjældent godt 

sammenhold, man finder her i familien, sagde snedkermesteren, og henvendte sig direkte til 

fru Bøttker. Nu håber jeg, du vil få andre til at tage lidt af det værste slæb for dig, ellers 

ender det med, at du slider dig selv op. Man siger, at et menneske, der er god ved dyr, er et 

godt menneske, og jeg tror i grunden, at det er din måde at slappe af på, når du er ovre på 

den anden side af vejen for at se til din ”dyrepark”. Jeg tror, der vil ske meget her i den gamle 

by, sagde snedkermesteren videre, jeg er spændt på at se, hvad de kommende år vil bringe af 
forandringer her. 
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Tæppe af svinebørster 

Efter kaffen, som nu kunne serveres i ”de tilstødende lokaler”, foretog gæsterne en rundgang 

gennem huset. Af de ting, man særligt bemærkede, var det smukke tæppe, et hollandsk 

produkt, der er fremstillet af uld, kreaturhår samt svinebørster, og som skal være utroligt 

slidstærkt og let at holde. Farverne er meget smukke. I den lange, yderst præsentable 

garderobegang med de ny og meget tiltalende toiletter, er farven en varm bordeaux-rød, og i 

de store selskabslokaler er det en interessant vissengrøn. Det består begge steder af 

kvadrater, der er lagt løst ned med en skakbrætlignende effekt, som man havde opnået ved at 

vende hveranden kvadrat forskelligt. Bliver en enkelt kvadrat slidt, kan den tages op og byttes 
ud med en anden, der ligger et mere utrafikeret sted. 

Og det er bare en enkelt ting blandt mange. Ellers er der kun at sige, at lokalerne er lyse og 

tiltalende, og at Vejen med disse har fået nye tiltrækkende restaurationslokaler, som nok til 

sommer skal vise sig at få en del forbikørende turister til at stoppe op - måske for længere tid, 

så kan det være, der bliver basis for at få det næste ønske, nemlig flere gæsteværelser, 

opfyldt. 

12 øre for en kaffepunch 

Postbud Hans Petersen, søn af den gamle kroejer og bror til den nuværende, lykønskede sin 

søster og mindedes, da hans far den 1. december 1906 overtog kroen, det var i ”de gode 

gamle dage”, da en øl kostede 12 øre og en kaffepunch ligeledes kostede 12 øre - og 2 for 25 

øre! Der var ingen skat på spiritus, og det var dengang en virkelig god levevej at være kro-

vært. Der var mere fortjeneste på de våde varer end nu. Siden er det  

gået op og ned - værst under den 2. verdenskrig, da man sagde, at hver dag gik der en 

restauratør ned. Selv om det er lidt bedre nu, sluttede Hans Petersen, er det dog nødvendigt 

med en stor omsætning - særlig efter en udgift som denne, men mon ikke det vil gå godt, du 

har da i hvert fald en god hjælp i dine to børn, som - næsten - er lige så dygtige og energiske 
som deres mor. 

Værten fra Skodborg Vesterkro, Jørgen Jensen, mente, at der som kollega nok kunne være 

grund til misundelse, når man så de smukke, nye lokaler, men når man tænkte på 
forpligtelserne, der fulgte med, kunne man godt betakke sig. 

Fru Bøttker sluttede den lange og festlige frokost med at takke hver især af de fremmødte 

håndværkere for råd og bistand og fremhævede, at det ikke alene var mestrene, hun kunne 

takke for, at alt var gået så godt, men at også alle svendene havde udført et godt stykke 

arbejde. Fruen takkede desuden banken, uden hvis hjælp det hele slet ikke ville være blevet til 

noget, og sin familie, som hele tiden havde stået bag hende i det store arbejde, der var gået 

forud. 
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Folkebladet 11. maj 1966 

Bykroen bygger igen 

Nyt restaurationslokale og en halv snes værelser 

På Vejen Bykro er man gået i gang med en ny etape af udbygningen af det bestående. 

Nybyggeriet omfatter et yderligere restaurationslokale, en halv snes værelser, et nyt køkken 

og en folkestue til personalet. Det hidtidige køkken vil blive indrettet til kaffekøkken. 

For byens turister er det af væsentlig betydning, at Bykroen nu også bliver et moderne hotel. 

Der vil, som det fremgår af arkitekt Hans Christensens tegninger, ikke blive sparet med 

hensyn til de nye værelsers indretning. Der bliver bad, toilet og telefon til alle værelserne. 
Særlig glad er man på Bykroen over at få et nyt, helt moderne og rummeligt køkken. 

Det er halvandet år siden, Bykroen tog sine nye lokaliteter ud til hovedvej 1 i brug. I denne tid 

har kroen kunnet befæste sit ry som godt og hyggeligt madsted. Både stedlige borgere og 

vejfarende har lært at værdsætte stedet, og kunstneren Lervads særprægede billeder på 
væggene bidrager i høj grad til at give Bykroen en særlig atmosfære. 

 

 

Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - 13. juli 1966 

Bykroen udvider 

Nyt restaurationslokale og en halv snes værelser 

På Vejen Gæstgivergård, også kaldet Bykroen, er man i fuld gang med en ny etape af 
udbygningen af det bestående. 

Nybyggeriet omfatter et restaurationslokale, et nyt køkken, en folkestue til personalet samt en 
halv snes værelser. 

Arkitekt Hans Christensen, Vejen, har udarbejdet tegningerne, og der bliver al mulig 

moderne komfort i forbindelse med værelserne, der bliver med bad, toilet og telefon. 

Det er omkring halvandet år siden, Gæstgivergården tog sine nye lokaliteter i brug, og kroen 

er ved at blive kendt viden om bl. a. på grund af Lervads særprægede billeder og kroens 
særegne atmosfære samt det gode ry som godt madsted, der er opnået. 
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Jysk Aktuelt - Vejen og omegn - 27. august 1966 

( Kontor: Nørregade 17 - Telefon 6 01 36 - Redaktør: Povl Nørager ) 

 

KÆMPEKOMFUR 

Vejen Gæstgivergård fik i går, som et led i ombygningen af kroen og moderniseringen af 

køkkenet leveret et nyt elektrisk komfur. Som det ses på billedet, hvor bl. a. Falck-Zonen i 
Vejen arbejder med installeringen, er det ikke noget helt almindeligt komfur. 

Det er 2½ meter langt, 1½ meter bredt, vejer omkring 1½ ton og kan om fornødent klare 

madlavningen til 1000 personer på een gang, og så må det endda gerne dreje sig om en 

middag på tre retter mad til hver. Prisen på komfuret, der uden tvivl er det største i Syd- og 
Sønderjylland, ligger på omkring 34.000 kr. 

Handelsrejsende Bladet 21. oktober 1966 

Vejen Gæstgivergård, ved fru Bøttker, er i øjeblikket i fuld sang med store udvidelser. Der 

er indtil nu bygget stor restauration samt nyt køkken, og inden længe vil der også være 

bygget en hotelfløj, hvor der bliver plads til ca. 30 senge. Samtidig med udvidelserne har fru 

Bøttker valgt at kalde Gæstgivergården for Vejen Hotel Gæstgivergård. 

Jyllandsposten 15. marts 1967 

VEJEN GÆSTGIVERGÅRD vil om kort tid kunne indvi 2. etape af et udbygningsprogram, der 

skal give den gamle gæstgivergård hotelpræg. Foruden nyt køkken og 10 nye dobbeltværelser 
indrettes der et konferencerum. Der skal senere udvides med yderligere en værelsesfløj. 
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25. april 1967 

Fru M. Bøttker har afsluttet endnu en etape af sit betydelige hotelbyggeri i forbindelse med 

Vejen Gæstgivergård. Under navnet ”Hotel Vejen” præsenterer bygningerne sig som en smuk 

og indbydende helhed ud til hovedvejen. Der skal nok være stadig flere vejfarende, som vil 
standse op for at kigge inden for i hotellet. 

Den ny hotel-afdeling er taget i brug, men indvies officielt først i morgen. 

Der er skabt en helt ny fløj med 10 værelser, så hotellet nu råder over ialt 26 senge. Man har 

ikke sparet på noget ved værelsernes indretning. Grundsynspunktet har været, at man ikke 

blot ville lave et overnatningssted, men skabe hyggelige værelser, der er til at bo i. Værelserne 

er indrettet med megen smag, og møblementet er gedigent håndværksarbejde. I nogle af 

værelserne har man indført det ny princip at stille sengene i forlængelse af hinanden i stedet 

for ved siden af hinanden. Det hævdes, at mange hotelgæster foretrækker en sådan 

sengeopstilling. Til hvert værelse hører eget badeværelse og WC. 

I den ny fløjs nordlige ende er indrettet en smuk vestibule, hvor gæsterne kan slappe af i 

magelige stole og følge trafikken på hovedvejen. I den modsatte ende er der blevet indrettet 
et restaurationslokale, der også kan benyttes som mindre mødestue. 

I forbindelse med den ny hotelfløj har man indrettet et helt nyt køkken, dejligt stort og i lyse 

venlige farver. For kokken må det være en sand fornøjelse at arbejde i et sådant køkken, hvis 

centrale del er et tip-top moderne elektrisk komfur. I køkkenet findes alle moderne 

køkkenmaskiner. Og man har ikke nøjedes med at opstille et køleskab, men har straks 
indrettet et helt kølerum.  

Til personalet er der opholdsrum med WC og bad. 

Jo, der er sket store den gamle gæstgivergård med den lange historie. Fru M. Bøttker har vist, 

at man godt kan forene traditioner med en ny tids krav. For en kommune som Vejen betyder 

det overordentligt meget, at der på stedet findes gode hotel- og restaurationsforhold. Med 

”Hotel Vejen” har byen fået et moderne hotel, man ikke finder bedre i storbyerne. Også den 

slags ting er med til at gøre Vejen attraktiv og dermed befordrende for byens udvikling. Men 
der er stadig brug for yderligere hotelkapacitet i Vejen 

Tegningerne til ”Hotel Vejen” stammer fra arkitekt Hans Christensens tegnestue. Det må siges, 

at han har haft en lykkelig hånd, da han satte planerne til papir. Det hele virker harmonisk, og 

der er tænkt på den mindste detalje, for at værket kunne blive bedst muligt. Arbejdet er 

udelukkende udført af Vejen-håndværkere, som hermed endnu en gang har fået lejlighed til at 

leve op til deres ry som dygtige, solide håndværkere. Annoncerne (ikke vist) på denne side 

viser, hvilke håndværkere og leverandører, der har medvirket ved opførelsen og indretningen 
af ”Hotel Vejen”. 
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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. 

 

26. april 1967 

VEJEN GÆSTGIVERGÅRD er efter en omfattende modernisering åbnet som hotel Vejen. Der 

er indrettet et moderne køkken, opført en halv snes nye dobbeltværelser og opholdsstuer og 

konferencerum. Ved ombygningen og moderniseringen har man tilstræbt at lade hotellets 

facade ind mod Vejen by bevare det gamle gæstgiverpræg, hvorimod virksomheden ud mod 
hovedvej A 1 fremtræder som en moderne hotelvirksomhed. 

Folkebladet 27. april 1967 

Hotel Vejen indviet 

Ved en festlig og hyggelig sammenkomst indviede Hotel Vejen i går sin ny hotelfløj. Der lød 

mange lovord om det smukke byggeri, ligesom værten, fru M. Bøttker, rostes for det initiativ, 
hun havde vist ved at fortsætte moderniseringen af hotellet. 

Som ventet gav virksomhedens ny navn, ”Hotel Vejen”, anledning til en række bemærk-

ninger under festen i går. Nogle fandt, at det var det helt rigtige navn, medens andre holdt på, 

at ordet, ”Gæstgivergården” udstrålede mere charme og varme. Diplomatisk glattede fru 

Bøttker ud ved at fastslå, at betegnelsen gæstgivergården ville blive bibeholdt samtidig med 
det ny navn ”Hotel Vejen”. 

Af betydning for byen 

Sognerådsformand, advokat Jørn Hansen indledede den lange række af taler med at 

overbringe en lykønskning fra sognerådet. Det spillede en stor rolle for byen som helhed, at 

hotel- og restaurationsforholdene var i orden. Han takkede fru Bøttker, fordi hun havde taget 
initiativet til og den økonomiske risiko ved en a jour-føring af Vejens hotelforhold. 

På familiens vegne lykønskede overpostbud Hans Pedersen og tidl. kontorassistent Svend 

Aage Jensen. Direktør Vagn Egelund Larsen talte på Vejen Banks vegne. Forretningsfører 

H. J. Hansen ønskede held og lykke på Turist- og Borgerforeningens vegne, og for hånd-

værkerne formulerede snedkermester Chr. Fischer en lykønskning til fru Bøttker. Der blev 

endvidere talt af arkitekt Hans Christensen, fabrikant Harry Brønd, direktør M. Koed og 

fabrikant G. Thams. Husets frue sluttede festens officielle del med en tak for al opmærksom-

hed i dagens anledning. 
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Vestkysten 27. april 1967 

Ny gæstefløj i Vejen gæstgivergård 

Den omfatter 10 værelser, vestibule, restaurationslokale og nye køkkenregioner 

For anden gang i løbet af få år var der i går indvielse på Vejen gæstgivergård. Denne gang 

gjalt indvielsen en nyopført gæstefløj indeholdende 10 komfortable værelser, alle med toilet og 

bad. Med værelserne i den nye gæstefløj kommer Vejen gæstgivergårds værelseskapacitet op 

på ialt 26. Nybygningen indeholder desuden en hyggelig vestibule samt en dejlig og smagfuld 
opholdsstue, som også kan finde anvendelse til mindre møder. 

I forbindelse med den nye gæstefløj er indrettet nye og moderne indrettet køkkenregioner 

med kølerum m.m., ligesom forholdene for personalet er forbedret. 

Vejen gæstgivergård er af ældre dato og har altid været et velrenommeret sted med sin 

beliggenhed ud til hovedvej 1. Med omlægningen af hovedvejen blev gæstgivergården 

bagvendt - en omstændighed, fru Bøttker, der gennem adskillige år har ledet den gamle 

gæstgivergård, slet ikke var glad for, men initiativrig og foretagsom, som fru Bøttker er, så 

hun en chance til at få opført en ny fløj med store hyggelige selskabslokaler ud til hovedvejen, 

og dette er nu blevet fulgt op med en ny gæstefløj. Med indvielsen i går fik virksomheden også 

et nyt navn, nemlig hotel ”Vejen”, men Vejen gæstgivergård, eller som det populært også 
bliver benævnt bykroen, vil næppe forsvinde af folkemunde. 

Til sammenkomsten i går var mødt arkitekt Hans Christensen, der har forestået udformning 

af tegningen, alle håndværksmestre, indretningsforbindelser og repræsentanter for 
sognerådet, institutioner og foreninger. 

Fru Bøttker bød de mødte velkommen og udtalte sin glæde over det smukke resultat, der var 
nået. 

Sognerådsformanden overbragte hilsen og lykønskning fra sognerådet. Han pointerede, at 

gode hotel- og restaurationsforhold for erhvervslivet i byen, turismen og beboerne er af stor 

betydning, og der var grund til at sige familien Bøttker tak for den ajourføring og udvidelse 

af hotelkapaciteten, der var sket. Det havde krævet store investeringer og en væsentlig 

indsats, men det var nødvendigt, når en by vokser, at der også på hotel- og restaurations-

området skete en a-jourføring. Sognerådsformanden sluttede med ønsket om, at det, som var 

sket, måtte blive til gavn og glæde. 

Et glimt fra festen på Hotel Vejen i går.  
I midten ses fru M. Bøttker. Til venstre for hende datteren, fru slagtermester P. Knudsen, 

til højre Hans Pedersen og Svend Aage Jensen. 
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Hans Petersen - en bror til fru Bøttker - slog fast, at den nye gæstefløj var et nødvendigt 

supplement, og alt var med nyerhvervelsen blevet ideelt. 

Bogholder Svend Å. Jensen, Vejen, omtalte baggrunden for de forandringer, der var sket og 

komplimenterede familien Bøttker for initiativet og det fremsyn, som de havde lagt for dagen. 

Resultater, der er nået, er både storslået og fint, og alt er løst på en nobel og pæn måde, 
sagde han. 

Videre blev der talt af bankdirektør Vagn Egelund Larsen, formanden for Vejen turist-

forening, H. J. Hansen, arkitekt Hans Christensen, fabrikant Simon Brønd, direktør M. 
Koed, fabrikant Thams og snedkermester Kr. Fischer, der takkede på håndværkernes vegne. 

Fru Bøttker afsluttede med at takke for de mange gode ønsker og den store opmærksomhed i 
form af blomster m.m., der var vist i dagens anledning. 

Jysk Aktuelt 27. april 1967 

Fra gæstgivergård til moderne hotel 

Hotel Vejen indviede i går den ny hotelfløj 

Mange anerkendende ord lød i går til fru M. Bøttker da Vejen Gæstgivergård, under festlige 

former, under navnet Hotel Vejen, indviede den nye hotelfløj og markerede afslutningen på 
sidste etape i et byggeri der totalt har ændret den gamle kro til et tip-top moderne hotel,. 

Tegningerne til det nye hotel er udført af arkitekt Hans Christensen, og arbejdet med 

byggeriet og monteringen, er udelukkende udført af Vejen-håndværkere, som har udført et 

ualmindeligt smukt arbejde. Alt virker stilrent og gennemtænkt til sidste detalje, og med 

indvielsen af Hotel Vejen har byen fået et hotel, der med hensyn til komfort næppe findes 
bedre andre steder i landet. 

Den nye fløj rummer 10 værelser, så  hotellet nu i alt råder over 26 senge. I nogle af 

værelserne hair man stillet sengene i forlængelse af hinanden i stedet for den sædvanlige 

traditionelle opstilling side om side, men fælles for alle værelser er hygge skabt med sikker 
smag, der gør hvert enkelt værelse til mere og andet end blot et overnatningssted. 

I den nye fløjs nordlige ende er indrettet en smuk vestibule og i hotellets modsatte ende et 
restaurationslokale, der også kan benyttes til mindre møder. 

Endelig har hotellet i forbindelse med byggeriet fået indrettet et stort og moderne indrettet 

køkken, med vel nok byens største fryseboks og skarp adskillelse mellem stederne, hvor kolde 

og varme retter tilberedes. Dominerende i køkkenet er det store moderne elektriske komfur, 

men i køkkenet findes i øvrigt alle moderne køkkenmaskiner der må gøre køkkenchef Hans 
Madsen og kok Anders Andersens arbejde til noget af en ønskestilling for kokke. 

Hotellet, der ved fru Bøtkers energiske indsats efterhånden har fået et ualmindeligt godt ry 

som madsted, vil ganske afgjort være medvirkende til at gøre byen endnu mere attraktiv og 
fremtræder under alle omstændigheder som et hotel man med rette kan være stolt af. 

 

Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. 

 
Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige link. 

 


