
1919  Købmandsforretning i Vestergade 

 

 

Harry Jensens butik efter ombygningen i 1939 

 

I 1919 åbnede Enkefru Thea Andreasen en købmandsforretning i Vestergade 23. Thea 

havde været gift med en mælkekusk i Holte, med hvem hun havde 2 sønner, Ernst og 

Poul. Da manden døde i 1918 vendte hun tilbage til sin hjemegn – forældrene boede i 

Slet ved Tranbjerg – og købte i begyndelsen af 1919 huset i Vestergade af Fyrbøder 

Carl Overgaard. I efteråret 1920 købte hun også den bagvedliggende grund ud mod 

Skovvej. 

Omtrent samtidig giftede Thea sig med Carl Frandsen. Han var oprindelig tømrer, 

men han kom hurtigt efter købmandsgerningen, og forretningen, der var begyndt 

som en lille slikbutik, blev efterhånden til en rigtig købmandsforretning.  



 

Thea og Carl Frandsen med deres sønnedatter Bitte.  

I 1930 solgte Thea og Carl Frandsen forretningen til Alfred Therkelsen som drev den i 

5 år, hvorefter han solgte til N.A. Nielsen Møller, som holdt ud i 3½ år. I april 1939 

købte Harry Jensen forretningen, og han iværksatte straks en omfattende udvidelse.  

Harry Jensen og hans kone, Dagny, fik i kraft 

af flid og godt humør snart forretningen bragt 

op på samme niveau som byens ’gamle’ 

købmandsgårde. Harry etablerede Strandkroen 

på Muusmannsvej i slutningen af 1940’erne. 

Dårligt helbred tvang dog Harry til at afhænde 

Strandkroen o. 1957, og i 1965 måtte han 

sælge købmandsforretningen, som Herløv 

Jensen overtog.  

 

 

 

 

 

 

Harry Jensen i butikken 

 



 

Herløv Jensen ombyggede i 1969 butikken til et minimarked, der kunne være 

forbillede for det, som Den gamle By har lavet i sin 1974-bydel. Se bare her: 

   

 Åbningsdagen 1/7 1969    Bageafdelingen 

Herløv og Margit Jensen, bydreng og busiksassistent                          

   

               Hjørnet bag kassedisken     Tobak, vin og spiritus 

 



   
 

               Konserves og dybfrost          Vaske- og rengøringsmidler                                                    

 

   
 

 Konfekture    Margit og Herløv Jensen  

med sønnerne Per og Lars 

 

 

 



   
 

 Butikken i aftenlys   Facaden 20/1 1970 

 

 
 

De næringsdrivende i Vestergade i 1970’erne. Fra venstre frisør Karen Damgaard, skomager Carlo 

Rasmussen, frisør Ilse Astrup, købmandsparret Margit og Herløv Jensen, frisør Gerda Andreasen og 

foran Karen Damgaards søn Finn og Købmandsparrets datter Susanne. 

 



Herløv Jensen havde også i en årrække en lille filial i forhallen på Egmont Højskolen – 

en lille kiosk, hvor han havde åbent ca. en time om aftenen efter spisetid. 

I april 1981 lukkede Herløv Jensen butikken, og hermed ophørte den anden af byens 

tidligere 3 købmandsbutikker. 
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