Kan du huske… de fire første købmænd i Bording. Del 3
Først kom jernbanen i 1877, så kom stationen og købmanden. Næsten samtidig kom mejeriet (herom senere).
Grundlaget for en by var skabt og snart begyndte byen at
vokse.
Allerede i 1915 havde byen omkring 50 huse. I alt ca. 250
personer boede i Bording St. og 33 personer i Bodholt.
Mange forretninger var kommet til blandt andet 4 kolonialhandlere. Tidligere havde der også været en brugsforening fra 1894 til 1907.
Den første købmand var J.M. Nielsen på Stationsvej 1 i
1887, som jeg før har skrevet om.

Bredgade 4 (ca. 1956)
Den næste købmand i Bording var C. P. Karup fra 1890. I
1905 byggede han en hel ny forretning på Bredgade 4.

På dette sted havde Kirsten Pisk boet og bagt de brød,
som hun gik og faldbød til egnens folk. I 1912 overtog
Mads Peder Andersen butikken kun 24 år gammel. Han
var den eneste af de fire købmænd i 1915 der var lokalmand. Han fik megen ros for sin gå-på-mod og indsats i
øvrigt. Han drev forretningen helt frem til 1950.
Senere havde foderstofforretningen en års tid bygningen, hvorefter Chr. Skov i 1951 genåbnede som købmands-butik. Efterhånden blev det dog til hvidevareforretning og til sidst jagtforretning. I 1973 overtog Midtbank bygningen. Siden Midtbank lukkede deres afdeling i
Bording har bygningen fungeret som beboelse ligesom et
regnskabskontor har lokaler.

Bredgade 14 (1980)
I 1908 købte Niels Henriksen den nedlagte brugsforenings
lokaler på Bredgade 14.
Henriksen, der oprindelig var fra Them, fik en god forretning op at stå og han faldt godt til i byen og blev bl.a. for-

mand for Bording Sogns hjælpekasse og formand for Midtjysk Handelsforening ligesom han i mange år sad i Sparekassens bestyrelse.
Omkring 1945 overdrog han forretningen til Svigersønnen
Thomas Alsnæs-Andersen.
I 1970 overtog Ejvind Jensen købmandsbutikken. Siden
har Norman Andersen fra Ikast, Poul Krabbe fra Engesvang og en mere har haft butikken. I dag drives den af
Tommy Pedersen under navnet Super Best.

Bredgade 24 (1980) (nu Borgergade 5)
Den fjerde købmand, der var i Bording år 1915, lå på
Bredgade 24. Købmand Peter Petersen havde kolonialforretning i en tredjedel af bygningen. Resten var bolig og
manufakturforretning.

Allerede i 1909 solgte Petersen forretningen til en frederikshavner, N. P. Larsen. Han byggede ret hurtigt om så
forretningen kom til at ligge i midten af bygningen (Svend
Zinks forretning). Men han sælger bygningen igen i 1916
til en cykelhandler. I 1918 køber Niels Marinus Christensen bygningen og overlader det i 1957 til sønnen Svend
Zink Christensen. I dag er bygningen revet ned for at give
plads til nybyggeri med lejligheder.
Købmand Larsen byggede ny kolonialforretning på
Bredgade 13 i 1916 og drev den indtil 1942, hvor han
solgte den til Købmand Andersen. Senere blev det til en
brugsforretning (1953) og nu er der Fakta butik.
N. P. Larsen forblev dog i byen. Han flyttede til Løvstien 1
og drev et øldepot.
Fire købmænd tæt placeret ved hinanden. (Man har
kunnet se hvilke kunder, der gik ind til hvem!!)
60 husstande og dertil nogle personer fra oplandet. Mere
skulle der ikke til for at give plads til fire købmænd. Godt
nok solgte de også mere end bare kolonialvarer, men alligevel. Fire familier og eventuelle medhjælpere skulle kunne leve af den omsætning der var af omkring 100 husstande.
Men der skulle komme endnu flere købmænd til. Herom
næste gang.
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