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VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN  

 
1952 – 1984 

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

1952 

Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) 

Den nye ejer af Vejen gæstgivergård, fru Marie Bøttker, har indsendt andragende om 

beværter- og gæstgiverbevilling. Andragendet var bl. a. bilagt med erklæring fra ge-

neraldirektoratet for postvæsenet, der intet har at indvende, såfremt fru Bøttkers ægtefælle, 

overpostbud B., ikke deltager i den daglige drift. 

Formanden bemærkede iøvrigt, at det blev muligt for den nye ejer at modernisere kroen og 

anbefalede iøvrigt at gå ind for bevillingen. Også Boye m. fl. anbefalede. 

P. Sørensen fandt det rimeligt, at der blev foretaget kommuneafstemning, da sognerådet også 
krævede kommuneafstemning til forsamlingsbygningen og Palmehaven. 

Fru Heuch ønskede også kommuneafstemning, således at kommunens beboere kunne være 
medbestemmende. 

Laurids Andersen gjorde gældende, at forholdet er et andet, når der i forvejen er bevilling. 

Kravet om kommuneafstemningen bortfaldt ved afstemningen, idet 9 medlemmer stemte for 
bevilling og kun 2 imod. 

1952 

3. Juledag kan Overpostbud H. H. Bøttker og Hustru, Vejen Gæstgivergaard, fejre Sølvbryllup. 

Bøttker er Sønderjyde, født i Sommersted, og blev ved Genforeningen ansat ved Telegraf-
væsenet i Haderslev og blev i 1928 ansat som Postbud i Vejen. 

Bøttker er en flink og vellidt Mand, der har mange Venner paa sin Rute. 

Fru Marie Bøttker er født i Vejen, som Datter af afdøde Gæstgiver P. J. Petersen. Hun fik i de 

unge Aar Uddannelse i Hotelfaget og blev en dygtig Servitrice, hvorfor hun nu ogsaa efter sin 
Fars Død har overtaget og videreført Forretningen paa Vejen Gæstgivergaard.  

Tidens Tegn juli 1954 

En af Vejen bys kendte borgere fylder mandag den 26. juli 50 år. 

 Det er fru Meta Marie Bøttker, værtinde på Vejen gæstgivergård. 

Fru Bøttker er født i Gram og er datter af afd. gæstgiver P. I. Petersen, Vejen.  Hun har så 

godt som hele sit liv haft tilknytning til hoteldrift og overtog efter sin fars død november 1951 

Vejen gæstgivergård. Fru Bøttker har forstået at drive forretningen frem på højde med de 

bedste kroer. 

Fødselaren er gift med overpostbud H. Bøttker, og har to voksne børn, en datter, der gift i 

Vejen, og en søn, der er med i kroens drift. 

Vi venner ønsker fru Bøttker tillykke på dagen. 
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Tidens Tegn 7. januar 1957 

Familiejubilæum på Gæstgivergården 

Det var i går 50 år siden, at afdøde P. J. Pedersen overtog Gæstgivergården i Vejen, og i den 

anledning modtog fru M. Bøttker en del blomsterhilsener, ligesom mange gæster mødte op for 

at gratulere. 

- Det kom helt bag på mig, sagde fru Bøttker i aftes, for jeg havde da ikke regnet med, at der 

var nogen, som tænkte på at vise opmærksomhed i den anledning. Men det er netop i dag 50 

år siden, at far overtog Gæstgivergården, og jeg er naturligvis glad for, at nogle ville sende en 

hilsen i den anledning. 

J. P. Petersen deltog i den første verdenskrig som så mange andre på denne egn som tysk 

soldat, og senere overtog han sin faders stilling som postkører på ruten Rødding-Sommersted. 

I adskillige år derefter var han stationsforstander i Gram, men efter at have haft et hotel på 

Sjælland opnåede han gæstgiverbevilling i Vejen. Efter Petersens død overtog hans datter, fru 

M. Bøttker bevillingen. 

1977 

Guldbryllup hos M. og H. Bøttker: 

Har ingen tid til at tænke på alderen 

Det kendte Vejen-ægtepar Marie og Hans Bøttker, Vejen Gæstgivergård, fejrer den 27. 

december guldbryllup. Det bliver familiens anden store festdag i dette år. Den 3. marts var der 

gået 25 år, siden Musse, som Marie Bøttker kaldes og helst vil kaldes, overtog Bykroen efter 
sin fader, P. J. Pedersen. 

Så åbent, som ægteparret er i omgangen med gæsterne, så tilbageholdende er det, når det 

gælder privatlivet. - Der er jo ikke noget at fortælle om vores liv, siger Musse, der styrer hotel- 

og restaurationsdriften med sikker hånd, som ikke lader ane hendes 73 år. - Der sker ikke 

noget usædvanligt, selv om der altid er så meget liv i huset, at vi ikke får tid til at tænke på, 
at vi bliver ældre. 

Virksomheden har gennemgået en stor udvikling, siden overtagelsen i 1952. I januar 1965 

blev tilbygningen med restauranten ud til hovedvejen åbnet, og i 1967 blev hoteldriften 

udvidet med nye værelser og et moderne køkken. 

Ud mod Fredrik d. 7.'s gade beholdt den gamle gæstgivergård dog sin oprindelige skikkelse, og 

i dens hyggelige "slyngelstue", hvor stamgæsterne indfinder sig til en snak over et glas øl, er 

der altid en livlig færden. Krofacaden har for nylig fået en ansigtsløftning, der understreger 

den gamle arkitekturs hyggelighed. 

Vores gæster er meget behagelige, siger Musse. Værtshusspektakler kender vi ikke noget til, 

I tidligere tider har kroen dog været nævnt i forbindelse med opsigtsvækkende hændelser. 

Således i 1738, da kromanden blev dræbt ved et skyderi mellem toldkarle og smuglere 
Dengang var kroen tilholdssted for smuglere. 

For Musse som for Hans Bøttker (76), der altid har en munter bemærkning parat, er 

gæstgivergården det væsentligste i deres liv. Derfor er det også kun den, de helst vil fortælle 
om. De har anlagt en scrapbog, der fortæller om kroen gennem tiderne. 

Musse og Hans har en søn og en datter samt fem børnebørn. Datteren Kirsten er gift med 

slagtermester P. Knudsen i Vejen, medens sønnen Egon er inspektør i moderens hoteldrift. 

Festen vil sikkert ikke gå stille af, selv om det ville passe guldbrudeparret bedst. Gratulanter 

vil komme i stort tal. Men Musse og Hans Bøttker er vant til at klare større arrangementer, så 

de klarer nok også dette.   
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1. februar 1981 

80 år 

Fhv. overpostbud Hans Hansen Bøttker, Frederik d. 7's Gade, Vejen, fylder søndag d. 1. 
februar 80 år. 

Hans Hansen Bøttker stammer fra Sommersted syd for Haderslev, hvor han i flere år 

arbejdede som fejlretter ved Telegrafen. 

I slutningen af 1920erne flyttede han til Vejen, hvor han fik ansættelse ved postvæsenet. Her 
arbejdede han i næsten 40 år - indtil 1967. 

I 1928 blev han gift med ”Musse” Bøttker, og ægteparret har siden 1952 drevet Vejen 
Gæstgivergård. 

Der er to børn i ægteskabet - en søn og en datter, som begge bor i Vejen. 

Hans Hansen Bøttker fejrer sin 80-års dag ved en festlighed i hjemmet i aften. 

 

 

Jyllandsposten 18. marts 1984 

Annonce 

 

Dette velrenommerede hotel, som har været i slægtens eje siden 1906,  

ønskes solgt på grund af alder.  

Den overvejende del af hotellet er nyere og særdeles velholdt.  

I øvrigt består hotellet af 2 store og 2 mindre restaurationslokaler,  

2 krostuer, stor sal med plads til 300 personer,  
9 nyere dobb. værelser med bad, stort moderne køkken m.m. 

Hotellet er centralt beliggende med stor facade ud mod hovedvej 1. 

På grund af den store kraftige erhvervsudvikling i Vejen,  

er der usædvanlig store muligheder for denne forretning. (sag 8831). 

Aftale om besigtigelse aftales med: 

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET 

MØLLER JENSEN / REDU 

ØSTERGADE 20 – 6000 KOLDING – TLF. (05)528033 
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Jyllandsposten 1. juli 1984 

Annonce 

 

Sydjysk hotel 

(8831)   80 år er en høj alder, derfor vil vor klient  

sælge denne velrenommerede hotelvirksomhed i Sydjylland. 

Der er gode muligheder for at øge omsætningen,  

idet hotellet næsten er enerådende på stedet.  

 

Nødvendig kapital kr. 300.000. 

Weekend-telefon: (05) 52 80 25  

 

EJENDOMSMÆGLERFIRMAET 

MØLLER JENSEN / REDU 

ØSTERGADE 20 6000 KOLDING TLF (05)528033 

 

 

udateret avisudklip ( 1984 ) 

Bykroen i Vejen er solgt 

Vejen bykro købt af anpartsselskab 

VEJEN - Hotel Vejen, også kaldet Vejen bykro, er solgt tirsdag aften til et anpartsselskab. Den 

nuværende ejer, Marie Bøttker, solgte personligt hotellet til de nye ejere, og hun vil ikke 
oplyse prisen eller navnet på de ny ejere. 

Salget får først virkning fra første oktober, og endnu har de nye og gamle ejere ikke forhandlet 

om, hvad der skal ske med hotellets ca. 10 ansatte. Men de nye ejere vil satse på hoteldrift i 

stil med den nuværende, oplyser Marie Bøttker. 

- Salget foregik på den måde, at der lige kom nogen forbi og spurgte, om de kunne købe ho-

tellet. Da de vil give den pris, jeg forlanger, valgte jeg naturligvis at sælge, siger Marie 
Bøttker. 

Ejendomsmægler Møller Jensen, Kolding, lød i telefonen meget forundret over, at Hotel Vejen 
er solgt. Han har nemlig længe haft hotellet til salg uden held. 

- Marie Bøttker og jeg havde en kommissionsaftale om salget, der udløb for en måned siden. 

Teknisk set er der derfor intet i vejen for, at Marie Bøttker personligt kan sælge hotellet, siger 
Møller Jensen. 

Marie Bøttker og hendes mand Hans er henholdsvis 80 og 83 år, og de har i nogen tid gerne 

villet trække sig tilbage fra hotellivet. Marie Bøttker har drevet hotellet siden 1952, hvor hun 
overtog det efter sin far. 
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8. august 1984 

Hotel Vejen solgt til anpartsselskab 

Hotel Vejen får ny ejere 1. oktober 

Hotel Vejen, også kaldet gæstgivergården, blev solgt i aftes. Det oplyser indehaveren Marie 

Bøttker. Det er et anpartsselskab, der har købt det gamle hotel, og hun kan ikke oplyse, hvem 

der står bag det. Men det er udenbys folk. 

Heller ikke prisen må oplyses. Overtagelsen finder sted 1. oktober, og det er ikke afklaret, om 
den halve snes ansatte kan fortsætte hos de ny indehavere. 

Marie Bøttker har siden foråret forsøgt at sælge hotellet. Hun mente ikke, hun kunne blive ved 
at klare arbejdet. Hun fyldte 80 år i sidste uge, og hendes mand er 83 år. 

- Man må sige stop på et tidspunkt, siger hun, men erkender, at det bliver vemodigt at forlade 

hotellet, som har været hendes hjem i så mange år. Hun skal nu finde et andet sted i Vejen at 

bo. Hendes far købte hotellet 6. december 1906, og efter hans død overtog hun det pr. 1. 
marts 1952 og har drevet det siden. 

Det er ikke mange år siden, der blev bygget kraftigt om på hotellet, der har nydt godt af 

beliggenheden tæt ved hovedvejen, og ikke mindst i forbindelse med, at Hansens Hotel var 
lukket i en periode, oplevede Hotel Vejen en kraftig vækst i antallet af mødearrangementer.  

 

 

 


