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Forpagtning 1984 - 1987 

Vejenavis 2. oktober 1984 

Bobøl-ægtepar bestyrere af gæstgivergården 

Det bliver et ægtepar fra Bobøl, Ragna og Nis Kjær, der skal stå for den daglige drift af Vejen 

Gæstgivergård, det tidligere Hotel Vejen - Vejen Bykro. Parret er ansat som bestyrere af det 

anpartsselskab, der har købt hotellet. 

De overtager stedet 1. oktober og holder lukket indtil torsdag 4. oktober, hvor man genåbner 
med en reception. 

Det er Kristian Rossau og Evan Christensen, Agerbæk, der står for anpartsselskabet. 

Ragna Kjær har været i restaurationsbranchen siden hun var 14 år. Hun har netop forladt et 

job som servetrice i Ribe. Nis Kjær er landmand, men har bortforpagtet jorden til gården i 
Bobøl for at kunne hellige sig driften af gæstgivergården. 

- Den tidligere ejer Marie Bøttker har været særdeles velvillig, siger Ragna Kjær. Så i den 

sidste måned har vi fået lov at fælde træer og male udvendig. Nu går det løs med en op-

friskning af restauranten, ligesom salen skal gennemgå en omfattende istandsættelse med nyt 
loft og ny vægge, så mens restauranten kan genåbne straks, varer det lidt længere med salen. 

Parret har planer om at satse meget på selskaber og der er allerede kommet langt flere 

henvendelser, end man havde turdet håbe på. Desuden skal stedet først og fremmest være 

spiserestaurant. Der er ansat en kok, mens Lilly Petersen, der har arbejdet på Hotel Vejen i en 

årrække, har lovet at fortsætte. Desuden er der ansat en ung pige, og så skal bestyrerparret 
selvfølgelig selv være med i den daglige drift. 
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FOLKEBLADET SYDJYLLAND - FREDAG 17. JULI 1987 

Forpagter opgiver drift af Vejen Gæstgivergård 

Af 
Poul Erik Holm 

VEJEN: Efter kun halvandet års drift har ægteparret Lone og Kurt Hjelmager opgivet at 

fortsætte driften af Vejen Gæstgivergård, og derfor er nøglen nu drejet om på den tidligere så 
velrenomerede restaurantvirksomhed i Vejen. 

Lone og Kurt Hjelmager forpagtede virksomheden med forkøbsret, men den blev altså ikke 

udnyttet, og det betyder, at virksomhedens ejer, Kristian Rossau, Agerbæk Hotel, endnu en-
gang må ud at finde en ny forpagter. 

Beklageligt 

- Det er meget beklageligt, hvad der er sket med Vejen Gæstgivergård, så jeg vil nu gøre en 

kraftanstrengelse for at få virksomheden på fode igen, siger Kristian Rossau. 

Kristian Rossau siger, at hele virksomheden, som i dag forekommer temmelig forsømt, nu skal 

have en kraftig overhaling, hvorefter den vil genåbne den 1. august. 

- Jeg har allerede ansat en ny forpagter, og jeg kan forsikre for, at det er en meget seriøs 

fagmand, siger Kristian Rossau til Folkebladet. Han ønsker dog endnu ikke at oplyse navnet på 
vedkommende. 

Konkurrence 

Lukningen af Vejen Gæstgivergård er den foreløbige kulmination på en flerårig krise for 

virksomheden, og falder sammen med, at virksomhedens største lokale konkurrent, Skibelund 

Pavillon, er klar til at igangsætte opførelse af værelsesfløj samt ny sal. For slet ikke at tale om 
Vejens nye hotel Scandic, som åbner allerede 1. september. 

Den hovedkulds lukning kom så sent som i aftes bag på et hold turister, der som en 

selvfølgelighed regnede med, at en by af Vejens størrelse havde overnatningsmuligheder. Men 

de kom til en lukket dør, og de pågældende turister, som iøvrigt kom hertil på cykel, måtte i 

stedet cykle helt til Kongeåkroen i Foldingbro, som var nærmeste overnatningsmulighed. 

 

 

 

 

 

 

 

Først om 14 dage vil der igen være åbent  

på Vejens gamle restaurantvirksomhed  
Vejen Gæstgivergård 

 


