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Vejengårds tidligere svinestaldbygning, som nu må vige til fordel for moderne villabebyggelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Af og ti l  forsvinder et gammelt hus i 

den nordlige bydel i Vejen, og det er 

såre forståeligt, at behov for sanering 

raderer de gamle ejendomme ud af 

bybilledet. 

 I de sidste 3-4 år er det f. eks. gået 

ud over ejendommen i Borgergade 1, 

som datidens storkøbmand Fr. Winding 

lod opføre i 1862, og som fik lov til at 

blive stående i godt 100 år. Den ved siden 

af beliggende ejendom, som han lod 

opføre ti l beboelse, da familien voksede 

stærkt i antal, blev offer for placeringen 

af pensionistboligerne ved »Egely». 

Desuden kan i denne forbindelse nævnes 

ejendommen Frederik den 7.'s Gade 6, 

som den for over 100 år siden fra 

Tyskland invandrede skrædder og ka-

sketmager Johan P. Schlünzen boede i 

og drev forretning fra. Den gemytlige ka-

sketmager blev i Vejen grundlægger af 

familien Schlünzen, og han var for øvrigt 

med ti l at stifte Vejen Håndværkerfor-

ening i  1872. 

 Folk i Vejen med kendskab til hans 

salgsmetoder, når de angik salg af kasket-

ter, kan endnu høre ham bedyre over for 

tvivlrådige kunder, at »disse kasketter er 

meget raskere end de andre«. Kneb det 

alligevel med at overbevise kunderne, 

kaldte han sin kone, som han havde mødt i 

Ålborg, ind i forretningen, og så gentog 

hun, hvad han havde sagt. Der var endda 

efter hendes mening da næsten ingen 

grænse for, hvor godt, kunden tog sig ud 

med den nye kasket. 

  

 

 

 Nogle få huse øst for dette sted 

finder man endnu en meget gammel 

ejendom, der i dag tilhører snedker-

mester Chr. Fischer. En sten i den 

restaurerede facade markerer, at man her 

har en ejendom fra 1798, og er den ikke 

stedets ældste, bliver den det om få dage. 

Det forholder sig nemlig sådan, at 

ejendommen i gadens nummer 16, som 

tilhører købmand Willy Theede, er ved at 

blive brudt ned. Ejendommen, der faktisk 

er beliggende i Øster Allé, har tidligere 

været svinestald til den overfor beliggende 

»Vejengård«, som fæsteren Niels 

Jochum Termansen i  1798 købte fra 

Estrup. Den kom i mange år ti l  at tilhøre 

familien Dam, og der er i dag mange, 

der husker »Rikke«, som fra omkring 

1918 og til  op i 30'erne drev et l i l le 

brødudsalg i bygningens gavlende. Hun 

solgte også fisk, men det var mest fra 

vogn oppe i byen, og i brødudsalget kunne 

også købes andre ting, bl. a. slik. Hun 

havde mange kunder blandt børn, der kom 

fra datidens »fri luftsbad«, nemlig Vejen 

Å og fra den del af den, hvor der i nogle 

år har været skøjtebane. 

 Snart vil det gamle svinehus og 

brødudsalg være væk, og på stedet vil 

blive opført en moderne villa. 

 


