
Det var en driftig ung mand Søren Peter Sørensen og hans kone Rasmine, der  i år 1900 tog konkurrencen op med byens hidtil 

eneste købmandsforretning, der lå skråt overfor. Butikken var ikke ret stor i starten, men ret god og i alt fald ret ny. Der var 

kælder, lager bagud og en kvist mod gaden, hvor man kunne hejse varer op og ned med et hejseværk.  Men måske blev det 

for småt, for i 1910 solgte Sørensens til Frederik A. Jensen Skovgaard.  

Skovgaard udvidede butikken flere gange. Der blev sat store butiksruder i, så man kunne se den store kaffemølle udefra,  og 

foran disken stod en bænk, hvor man kunne hvile sig og få en lille snak. Der blev bygget en port mellem pakhuset og butikken. 

Her kunne man tanke petroleum. Og foran butikken kunne man tanke benzin. Ved indgangen var der automater, hvor man 

kunne trække cigaretter. I butikken kunne man handle på klods. Alle køb blev noteret i en kontrabog, og så kunne man afreg-

ne senere. Hvis konerne afleverede deres hønseæg til købmanden, kunne det også modregnes. Bønderne kunne sende deres 

bestillinger med mejeriets mælkekusk til købmanden, som så pakkede de bestilte varer, mens mælkemanden afleverede 

mælk fra bønderne på mejeriet, og 

så tog han varerne med retur, når 

han igen kørte ud i oplandet. 

 I 1949 overtog sønnen Henry Skov-

gaard forretningen. Henry moderni-

serede forretningen meget og der 

blev bygget nyt lager med køle- og 

frostrum. Butikken blev ændret og 

fremstod som en moderne selvbe-

tjeningsbutik i halvfjerdserne. I 

2003 døde Henry Skovgaard og 

sønnen Bent Skovgaard drev forret-

ningen videre.  Han var dog ikke 

rask, og efter et års tid måtte han 

lukke forretningen, der havde væ-

ret i familiens eje gennem 92 år.  

Ejendommen blev overtaget af et byggeselskab, der ville bygge 18 rækkehuse på stedet. Byggeriet blev dog ikke til noget, så 

ejendommen forfaldt og kom på tvangsauktion i 2010. Herefter blev ejendommen revet ned, og grunden har stået  tom med 

et gabende hul midt på Hovedgaden lige siden.  

Men måske sker der noget nu. Et nyt projekt er udarbejdet, og planen er, at der skal bygges rækkehuse.   

Hovedgaden 80 

Her på dette sted, hvor der i 

mange år har været et hul i jor-

den, lå i engang en driftig en 

købmandsforretning.  

Huset blev bygget i år 1900 og 

havde fælles brandmur med nr. 

82.  


