En æra er slut - Krabbes Hotel lukker
Af Jannie Würtz Sløk

Året er 1929 og det er en dejlig sommerdag på Stationsvej. I døren ses den nybagte hotelejer,
kreaturkommissionær Lars K. Gotfredsen.
I løbet af dette år (2001) lukkes og slukkes efter den sidste gæst på Krabbes Hotel. Ca.110 års livlig
hotelvirksomhed har nået sin afslutning i og med at værtsparret, Robert og Else Justesen, efter 21 år
som hotelværter har valgt at trække sig tilbage for at nyde et velfortjent otium.
Der har desværre ikke været basis for et salg med fortsat hoteldrift for øje. Her i byen har vi, som så
mange andre steder i landet, måttet sande, at generationsskifte efterhånden er blevet så vanskeligt,
at det mange gange resulterer i lukning af selv meget gamle og velrenommerede virksomheder således også med Krabbes Hotel.

Arkiv og museum går i aktion
I disse situationer prøver vi altid på Lokalhistorisk Arkiv at erhverve firmaarkivet, så vi kan få
samling på virksomhedens historie.
I dette tilfælde blev vi kontaktet af Robert Justesen, idet han i kælderen havde nogle gamle
protokoller liggende, som han ikke nænnede at smide ud.

Bent Holm og Esben Graugaard mødte op på hotellet
og fik de lovede protokoller, en kasse med regninger,
noget fint musselmalet service med navnetræk og
byvåben, samt en dragerkasket.
Med disse dejlige ting i hus besluttede vi hurtigt at
lave en lille aktualitetsudstilling - den første af
forhåbentlig mange, i arkivets nyerhvervede montre.

Ejerne
Krabbes Hotel, med adressen Stationsvej 18, blev
opført i 1886 af Anders Jensen Lærke.
Huset hed da også oprindeligt Lærkenborg efter
bygherren. Han solgte dog allerede d. 13. april 1887
ejendommen til bankdirektør og senere etatsråd I. P.
Aggerholm, der d. 14. december samme år solgte til
Heinrich Schaumburgs svigersøn, Christian Nørklit.
Chr. Nørklit var ikke noget ubeskrevet blad. Således
havde han gennem en årrække været medlem af
kommunalbestyrelsen. I 1861 overtog han Hotel
Schaumburg, som han drev indtil 1874, hvor han
bortforpagtede det til svogeren Leopold Schaumburg, der købte det endeligt i 1888.
Bomærke som værtsparret Christiansen
(1959-1980) fik lavet.

Indtil Nørklit overtager bygningen i 1887, har der efter al sandsynlighed ikke været drevet hotel
eller gæstgiveri i ejendommen.
I forbindelse med Christian Nørklits overtagelse tinglyses en deklaration, hvor Nørklit lover at drive
slagteri efter Sundhedskommissionens forskrifter! En oplysning, der nok kan give stof til nogle
timers arbejde med at af- eller bekræfte tilstedeværelsen af et slagteri på Stationsvej 18 før
århundredskiftet - det var dog ikke helt ualmindeligt på den tid, at der i forbindelse med gæstgiverivirksomhed også blev drevet slagteri. Men vi ved også, at Nørklit havde slagteri/slagterforretning i
Nørregade; og det er jo tænkeligt at deklarationen er tinglyst, blot for at sikre en eventuel flytning,
såfremt dette skulle blive aktuelt.
15. juli 1904 dør Christian Nørklit, og hans enke, Arine Henriette Schaumburg, over-drager d. 1.
August 1905 hotellet til Ane Marie Krabbe.

Festopdækning i spisestuen på Krabbes Hotel.

Opholdsstuen på Krabbes Hotel omkring
1930.

Margrethe og Knud V. Christiansen i baren på Krabbes Hotel.

I praksis er det ægteparret Ane Marie og Niels Krabbe, der overtager Lærkenborg. Niels Krabbe,
der blev født i 1858, var udlært smed og startede eget smedeværksted i Hvidbjerg. I slutningen af
1880erne flyttede han til Holstebro, hvor han først havde værksted på Sct. Jørgensgade og senere i
Østergade.
Først i århundredet slog han sig på restaurationsvirksomhed og åbnede det kendte ”Dania” i Nørregade 47, hvor der senere blev Svane Apotek, nu ”Det gamle apotek”.
Efter få år købte han Vildbjerg Kro, som han dog kun drev i kortere tid, indtil han i 1906
erhvervede Lærkenborg og gav hotellet navnet ”Krabbes Hotel”. Den 1. november 1910 solgte
Niels og Ane Marie Krabbe hotellet. De slog sig ned som cigarhandlere og ejendomskommissionærer, og senere blev de også værtspar på Industri og Håndværkerforeningens stiftelse i Skolegade. Niels Krabbe døde 90 år gammel i 1949.
Det, der nu skete med hensyn til ejerforholdet, er noget af det vi skal have kigget nærmere på.
Hotellet blev nemlig solgt til Chr. Sørensen fra Klemmenshus i Ålborg. Han ejede Krabbes Hotel i
de næste to år og boede der også, men tilsyneladende var det med Lars Sørensen, også fra Ålborg,
som bestyrer. Vi formoder Lars er søn af eller bror til Christian, men det må arkivstudier vise. I
hvert fald blev bestyreren til hotelejer d. 12. november 1912.
Den hastige udskiftning af ejerne var nu ved at være slut. Lars Sørensen, der havde været købmand
i hjembyen Ålborg, solgte dog hotellet i 1914 til en Møller-Mikkelsen fra Humlum. Men handlen
var betinget af, at Møller-Mikkelsen kunne opnå bevilling til ”beværtning og gæstgiveri”.
Dette lykkedes tilsyneladende ikke, idet Lars Sørensen fortsatte ejerskabet helt frem til sin død i
september 1929. De senere år var han plaget af tiltagende svagelighed, men den ugifte Lars
Sørensen fik et pænt eftermæle:”…han deltog ikke i det offentlige liv, men han passede med
dygtighed og omhu sit hotel, der er kendt af mange rejsende, og hvor gæsterne i hyggelige og
propre lokaler altid fik en omhyggelig betjening”.

Lars Sørensens arvinger solgte d. 1. oktober 1929 til en ganske anden type, nemlig kreaturkommissionær Lars K. Gotfredsen. Han var oprindelig landmandssøn fra Hørby i Vendsyssel. Han
beskæftigede sig i sine yngre år med kreaturhandel og berejste i en årrække Rusland og Sibirien på
handlens vegne. Senere var han en del år på Holstebro eksportstaldes kontor, mens eksportør Ivar
Lundgaard var indehaver af markedet.
Han viste sig som en kompetent hotelmand og med sit joviale væsen og vennesæle lune vandt han
stor popularitet, også inden for kollegaers kreds, hvilket bl.a. gav sig udslag i at han valgtes til
formand for Holstebro Beværterforening, en post han bestred i mange år.
I en alder af 70 år faldt Gotfredsen. Derefter gik det tilbage med hans helbred, og 6 uger senere
døde han.
Hustruen, Agnes Kathrine, drev hotellet videre i yderligere 10 år, indtil hun d. 1. April 1959, efter
næsten 30 år, overdrog Krabbes Hotel til Margrethe og Knud V. Christiansen.
Knud V. Christiansen var fra Vestervig i Thy, hvor han blev uddannet elektriker. Efter endt
uddannelse sejlede han i næsten ti år som maskinist, hvorefter han overtog restaurant Ritz i Thisted.
Efter ægteparret Christiansens overtagelse af Krabbes Hotel, skete der store forandringer. Allerede i
1962 blev der udvidet, og otte nye værelser blev taget i brug. Kun to år senere blev hotellet
moderniseret og fik facaden malet, samt isat nye vinduer.
I 1968 skete endnu en udvidelse - denne gang med ti værelser, fem enkelt- og fem dobbeltværelser,
idet Christiansens lejede sig ind i det nedlagte Knudsens Hotel, Nørregade 40.
Den 12. april 1971, døde Knud V. Christiansen af en hjertelidelse, kun 56 år gammel. Han efterlod
sig hustruen Marg-rethe, fem børn samt et driftigt og velrenommeret hotel. Margrethe Christiansen,
der altid havde været yderst aktiv i hotellets drift, valgte, trods sin svære situation, at drive hotellet
videre. Det var meget travle år, med mange arrangementer og gæster. Desuden skærpedes
lovgivningen vedrørende brandsikring af hoteller, så i yderligere to omgange måtte der renovering
og ombygning til.
Efter længere tids forhandlinger overdrog Margrethe Christiansen d. 1. november 1980 hotellet til
Robert og Else Justesen fra Skive. Else er uddannet i hotelbranchen og Robert har arbejdet i samme
branche i 15 år, så det var erfarne folk, der kom til Krabbes Hotel.
Ægteparret Justesen har drevet hotellet i samme ånd som de tidligere ejere. De er næsten altid selv
tilstede og der lægges vægt på venlig betjening samt god solid dansk mad - sovs er sovs - ikke
sauce! Ikke sært at Krabbes Hotel har været det foretrukne sted for rejsende håndværkere og
repræsentanter.

Robert og Else Justesen på overtagelsesdagen d. 1. november 1980

Efterspil
I forbindelse med lukningen har arkivet og museet modtaget en del materiale fra både Margrethe
Christiansen og Robert Justesen.
Sidstnævnte har desuden lovet, at der vil komme yderligere, når hotellet er endeligt afviklet.
Med disse ting i hus kan det egentlige arbejde med historien om Krabbes Hotel begynde.
Vi har naturligvis ”smug-kigget” i de spændende protokoller og gæstebøger, der kan ses i den
aktuelle udstilling (2001). Det er spændende læsning, men de gemmer endnu på mange historier ikke kun om Krabbes Hotel, men sandelig også om byens og borgernes historie og liv.
Vi vil gerne opfordre alle til at betænke arkivet, når man rydder op. Fotos, breve, dagbøger,
notesbøger, digte, pas, fødsels- vaccinations- og vielsesattester, svendebreve, skudsmålsbøger,
aflyste pantebreve og meget, meget mere, er alt sammen kun en lille del af, hvad vi samler på.
Næsten alt har interesse. Vi hører ofte sætningen: ” det jeg har liggende, er da så hverdagsagtigt det kan da ikke interessere nogen” - forkert - selvfølgelig har meget specielle ting vor interesse men hverdagstingene er næsten vigtigere. Det er disse ting, der bedst giver indblik i historien og
giver fornemmelsen af hvilke livsvilkår ”familien Danmark” har haft på et givent tidspunkt.
Nogle ting kan have en meget privat karakter og vil derfor efter aftale blive belagt med klausul,
hvilket betyder at det ikke kan læses i eksempelvis 50 år.
Når klausulen om føje år er udløbet, vil papiret udgøre en værdifuld brik i det store historiske
puslespil - den historie, som år for år får stadig større betydning i relation til forståelse af samtiden.

