
Britta og Ole Frank
Nielsen var ikke
i tvivl om, at den
gamle købmands-
butik skulle bevares,
da de købte eien-
dommen ude på
landet. Butikken står
stadig, som da den
lukkede i 1960'erne.

K Britta og Ole mærkede for
alvor historiens vingesus, da de

trådte ind ad den lave dBr og stod

i den gamle kPbmandsbutik. Det
var næsten, som om købman-
den blot var gået på lageret for
at hente varer og kunne dukke
op hvert øjeblik.

- Det er her, vi skal bo, sagde

Brltta, 45, og Ole Frank Niel-
sen, 47, samstemmende, mens
de lod øjnene glide hen over
de mange varer i butikken, der
havde samlet stØv i årtier.

Att stod, som da købmands-
butikken lukkede i 1960'eme.
Og det skulle der ikke røres ved.

- Ejendommen havde stået

tom i 32 år, og med i købet
fulgte alt bohave lige fra møbler
til porcelæn. Det var som at
træde ind i en tidslomme, for-
tæller Britta og Ole om kgbet af
den gamle købmandsgård i Tra-
bjerg nær Skave ved Holstebro.

Det var i 1993. og da prisen
kun var 125.000 kr. lor ejen-
dommen og tre tønder land, var
der flere interesserede købere.
Men arvingerne besluttede sig
for at sælge til Britta og Ole,
fordi parret ville bevare den
gamle købmandsbutik.

- Butikken var årsagen til,
at vi ville have landejendom-
men, siger Britta og Ole, som
begge interesserer sig meget
for gamle ting. De behøver ikke
være antikke. men skal foftælle
en historie.

Ejendommen blev bygget i

1870. I 1875 blev der etableret

købmandshandel. Den blev
drevet af Jeppe Jensen Led i en

menneskealder, som gammel-
dags landhandel.

Købmanden fyldte kaffebønner
i flasker og forseglede dem.

Kgbmandsgården lukkede i
slutningen af 1960'erne og stod
tom i over 30 år, indtil Britta og
OIe overlog den.

- Det har været utrolig spæn-
dende at gå på opdagelse i butik-
ken. Mange af tingene anede vi
ikke, hvad var, men har heldig-
vis fået stor hjælp af folk, som
er interesseret i lokalhistorie og
kendskab til handel.

Den sidste kaffe
Alt er intakt. Selv den sidste
kaffe, der blev malet på kaffe-
møllen, ligger i skuffen.

Nogle af håndtagene i den
øverste række skuffer med
mel, gryn og så videre er bræk-
ket i stykker. Men det har sin
årsag. Håndtagene var nemlig

effektive, når man skulle knappe
kapslen af en Ø1.

Et særligt kuriosum er dukket
frem fra gemmerne. Før Anden
Verdenskrig sørgede den gamle
købmand nemlig for at putte
kaffebønner i flasker og plom-
bere dem med voks. så de ikke
tabte deres kraft.

- Flaskerne stod ikke frit
fremme under krigen. Vi mener,
de blev solgt til lokale ved sær-

lige lejligheder, eksempelvis
barnedåb og bryllupper. Men
nogle af dem overlevede krigen
og frem til i dag, fortæller Britta
og Ole.

Parret har også fundet gamle
hovedbBger, hvor det blev note-
ret, når kunderne kPbte på kredit.

- Vi holder rigtig meget af
vores gamle kgbmandsbutik og
har ingen intentioner om at ned-
lægge den og bruge lokalet til
beboelse.

- Den gamle købmandsbutik
er en del afos. Og vi er en del af
den, siger Britta og Ole. n
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