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Ældste centerbutik har drejet nøglen
af Hans Rye
Der blev skrevet historie på Bycentret i Munkebo på den sidste dag i år 2012, for
da hilste frisør Niels Toft Jepsen af med sine kunder og drejede nøglen om efter
godt 38 år.
Med lukningen forsvandt den vel nok mest trofaste butik i centrets 62-årige historie, for ganske vist har både bager, blomsterhandler og kiosk været i centret
siden åbningen, men ingen har været så stabile som Butikstorvets Herresalon.
Den præcise åbningsdag er ikke fastlagt, men det er det videre forløb, og der har
kun været tre indehavere, nemlig Poul Erik Hansen, der åbnede salonen i 1960,
Agdor Graver, der overtog den i 1970 og den seneste indehaver, Niels Toft Jepsen,
der har kortet hår i salonen siden 1974. Det betyder også, at han er indehaver af
den uofficielle rekord for flest år som selvstændig forretningsindehaver i Bycentret.
Salonen har ikke alene haft den samme placering i centret siden åbningen. Også
salonens navn, stole, vaskearrangement og spejle har været det samme siden åbningen.
Kun yderligere en forretning kan ”prale” af nul flytning siden åbningen i ’60, og
det er bagerbutikken, men her er der gennemført omfattende bygningsændringer,
og ingen indehavere bare så meget som nærmer sig Jepsens personlige rekord.
Det er dog værd at nævne, at der også har været købmandsbutik under forskellige
navne gennem alle år bortset fra et enkelt slip på et halvt år for få år siden, og
flere pengeinstitutter har været i Butikscentret i endda mange år. Alle har imidlertid skiftet navn, ofte i forbindelse med fusioner med andre pengeinstitutter, og
for få år siden forlod Arbejdernes Landsbank Butikstorvet, medens Danske Bank
drejede nøglen i 2012.
- Det har været sjovt at følge udviklingen på Torvet. Det er for eksempel bemærkelsesværdigt, at det var uden damefrisør i en periode, selv om der var mange
damefrisører i byen. Selv fik jeg salonen lidt ved en tilfældighed. Jeg var svend
hos Agdor Graver i en af hans saloner inde i Odense. Han overtog salonen i Munkebo i 1970, men det gik ikke så godt for den svend, han havde til at passe butikken der. Det kneb med at få åbnet om formiddagen, har Niels Toft Jepsen tidligere
fortalt:
- En dag blev jeg sendt til Munkebo, for jeg var den eneste, der var i bil. Efterfølgende spurgte Agdor, om jeg ville være svend i Munkebo. Jeg sagde nej. 14 dage
senere fik jeg tilbud om at købe, og jeg sagde ja.
- Jeg overtog salonen den 5. maj, så der flages hvert år i anledning af, at jeg blev
selvstændig i 1974, spøgte frisøren for få år siden, og ved lukningen 31. december
blev han nærmest landskendt, idet han kom på forsiden af dagbladet Politiken,
der bragte en større reportage fra Munkebo.

Niels Toft Jepsen har taget plads i sin egen frisørstol

Reportagen og de efterfølgende artikler i Politiken kredsede om ledighed som følge
af lukningen af Lindø og dagpengereformen, men der blev også plads til minder
fra frisørsalonen, og Niels Toft Jepsen gav udtryk for, at han ville komme til at
savne historierne fra kunderne:
- Jeg har klippet både arbejdere og direktører fra værftet. Hvis jeg havde en fra
toppen ude fra Lindø, forsøgte jeg ofte at udfritte ham om situationen på værftet,
men direktørerne holdt kortene tæt til kroppen, fortalte han.
Det var anderledes med værftsarbejderne. De havde en speciel facon. De elskede
at drille hinanden. For eksempel en ældre mand med et voldsomt temperament.
Han gjorde rent på værftet, og en dag blev han drillet.
- Så løb han efter dem og ville slå dem med en skovl. Men mens han var væk,
svejsede andre værftsarbejdere hans trillebør fast til gulvet, så da han kom tilbage,
kunne han ikke løfte den. Så løb han hen til sin mester for at sige, at de havde
svejset hans trillebør fast. Men mens han gjorde det, fik de løsnet trillebøren igen.
Så da mesteren kom, stod trillebøren klar til brug igen, fortalte Niels Toft Jepsen,
få uger før han satte sit sidste punktum i en lang historie om Bycentret.

