VAND OG BRØD
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VI ER MED I

#TREKANTFEST
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7200 GRINDSTED
i samarbejde med
GrindstedArkiv
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FORORD
Vand og brød
Oplev Grindsted gennem temaet vand og brød. I anledning af Trekantsområdets festuge har Billund Kommunes Museer og Grindstedarkivet i samarbejde lavet en fotoudstilling og en byvandring over temaet Vand og brød.
Uden mad og drikke dur helten ikke.
Vi har været i gemmerne for at finde billeder af bygninger i Grindsted
byrum, hvor der er blevet bearbejdet, solgt eller serveret fødevarer eller
drikkevarer. Vi har også udvalgt bygninger og områder, hvor overskriften
skal forstås mere bogstaveligt, dvs. at elementet vand indgår i motivet. Så
er der også bygningen i Vestergade, som har været politistation med
detention, og med temaet vand og brød så måtte den selvfølgelig med.
Fotoudstillingen står i uge 34, 35 og 36 på Magion Biblioteket.
Byvandringen bliver afholdt tirsdag den 28. august. For nærmere
tidspunkt hold øje med museets hjemmeside billundmuseum.dk
Rejs i tiden
Tirsdag den 28. august lander en tidsmaskine på torvet foran Magion. Det
bliver en visuel tidsrejse, hvor en eller flere personer via en green screen
bliver skaleret ind i nogle ældre fotos fra Grindsted. Det vil bidrage til en
illusion om, at nutidsborgerne fra Grindsted var tilstede på fx torvet
tilbage i 1919.
Tidsmaskinen står på torvet foran Magion tirsdag den 28. august mellem
kl. 13-18.
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NØRRETORV
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FALCKSTATION
Omkring 1930 blev Falck landsdækkende i Danmark. Grindsted kom
også på Falck-kortet. Falck stationen blev oprettet i 1932 på en beskeden adresse i Borgergade. Omkring 1935 flyttede stationen op på den
daværende I. P. Jensens Vej (nu Nørre Torv) ved den tidligere ALDI bygning.
I 1959 indviedes på adressen Vestergade 67 en ny moderne Falckstation i
Grindsted. Her ligger den den dag i dag. I 1940erne var der flere garageanlæg rundt omkring i Grindsted til ambulancer, brandbiler mm. En af dem
lå på Vestre Boulevard 9 i nærheden af OK’s benzintanke ved REMA 1000.

1945
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1959

VESTERBROGADE
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1926

1920

TRAKTØRSTEDET BAKKEHUSET
I 1917 åbnedes Grindsted Anlæg. Anlægget er stadig en flot park den dag
i dag. Behovet for et spisested blev større og større, og i 1920 åbnedes på
adressen Vesterbrogade 24, Traktørstedet Bakkehuset.
Ejeren hed Hans Knudsen og oprindeligt hed stedet Afholdsrestauranten
Bakkehuset med caféborde og stole ud til Vesterbrogade. Bakkehuset
lukkede i slutningen af 1990erne og blev senere ombygget til lejligheder.
I 1980erne og 1990erne var der endvidere diskotek i stuetagen.
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NØRREGADE
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GRILL 22
På hjørnet af Østre Alle og Nørregade finder man Grill 22 på adressen
Nørregade 22.
Før Grill 22 hed stedet Nørregades Grillbar. Huset blev opført i 1979 og har
igennem næsten hele perioden været cafeteria eller grillbar.
Lidt nord for grillbaren ligger en tilhørende beboelsesejendom, som er opført i 1918.
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VESTERGADE
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LIDL
Supermarkedet LIDL ligger på adressen Vestergade 54. LIDL er opført og
åbnet omkring 2006.
I perioden fra ca. 1915 til år 2000 lå der på adressen en gård, og før det et
mindre hus.
Den sidste ejer, Laurids Sørensen fra Eg, købte landbruget i 1930, og
solgte omkring 1955 al jorden fra til Grindsted Kommune. Han skaffede sig
endegyldigt af med bygningerne i starten af 1980erne til A/S Grindsted
Automobilforretning.

1955
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POLITISTATION MED DETENTION
På adressen Vestergade 37 ligger der et hyggeligt lille hus, opført i 1913.
Huset ejes i dag af Lone Lorentzen (Blomsterforretningen Kræmmerhuset).
Men huset har en helt anden fortid.
I starten af 1900-tallet var huset Grindsteds første politistation med
detention. Detentionen er med garanti blevet flittig brugt i de første år
efter åbningen. Der blevet spillet hasard og drukket flittigt af såvel jernbanebørster, sæsonarbejdere og daglejere.
Senere flyttede politistationen over på adressen Tinghusgade 2 med
Grindsted Rådhus som genbo.

Hverken museet eller arkivet er i besiddelse af et billede af Vestergade 37
fra dengang, det var i funktion som politistation med detention. Har du
kendskab til det efterspurgte motiv, modtager vi gerne en kopi.
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GRINDSTED BRØDFABRIK
Ikke mange ved det i dag, men der har faktisk ligget en brødfabrik på
adressen Vestergade 8.
I 1919 opførtes de nu grå bygninger i baggården til brødfabrik. I daglig tale
kaldet Grindsted Brødfabrik. Her blev der bagt rugbrød til den helt store
guldmedalje.
Før brødfabrikken lå Grindsted Kost- og Realskole (i dag Grindsted Privatskole) på adressen Vestergade 8. Undervisningen startede i 1902. Skolen
flyttede omkring 1915 over på adressen Skolegade 22 på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade.

Hverken museet eller arkivet er i besiddelse af et billede af Vestergade 8
fra dengang, det var en brødfabrik. Har du kendskab til det efterspurgte motiv,
modtager vi gerne en kopi.
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tiv,

1923

GRINDSTED ÆGPAKKERI
Omkring adressen Vestergade 11 (nær det gamle REMA 1000) blev der i
1910erne åbnet et lokalt ægpakkeri. I daglig tale kaldet Grindsted Æggepakkeri.
Ægpakkeriet var tilknyttet grosserer I. P. Jensens gård, der lå lidt syd for
REMA 1000-bygningen ved vejen Rolighedsvej, i øvrigt sammen med
flere andre små handelsvirksomheder. I storhedstiden var 15 æggedamer
beskæftiget på pakkeriet.
Ægpakkeriet lukkede engang i 1970erne. Huset blev solgt til Grindsted
Bremse- og Koblingsservice og revet ned i 1985.
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Mejeriet Kildevæld, 1925
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MEJERIET KILDEVÆLD
Mejeriet KILDEVÆLD var det første mejeri i Grindsted. Driften blev startet
den 23. juli 1890 og sluttede den 9. september 1925, da behovet for et
nyt mejeri opstod. Mejeriet havde en Indre Missionsk bestyrelse og havde
derfor ikke åbent om søndagen.
Mejeriet lå på adressen Vestergade 17 lidt vest for den gamle REMA
1000-bygning. De lokale bønder ville have deres mælk behandlet om
søndagen, så de byggede og åbnede derefter Grindsted Andelsmejeri på
adressen Østre Alle 1, der hvor Mejerigården ligger i dag.

1922
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1925

BANEGÅRDSVEJ

19

1969

VANDTÅRNET
På adressen Banegårdsvej 32 finder man byens vandtårn. Vandtårnet har
været i brug siden 1931 indtil midten af 1950erne. I 1956 opførte man
det daværende Grindsted Vandværk og herefter mistede vandtårnet sin
funktion.
I perioden 1940 til 1945 var vandtårnet under konstant tysk bevogtning;
Wehrmacht frygtede sabotageaktioner fra den lokale modstandsgruppe i
byen.
Lidt nordvest for tårnet, hvor Tårnvej munder ud i rundkørslen, lå Grindsteds andet tårn, DSB’s gamle grå vandtårn, der var opført omkring 1918.
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ØSTERBROGADE
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GRINDSTED MINERALVANDSFABRIK
Grindsted Mineralvandsfabrik er oprettet i 1937 som hvidtølsbryggeri under navnet GRINDSTED BRYGGERI med Aage Hansen som indehaver. Fabrikken lå på adressen Østerbrogade 9.
Ca. 1939 blev det overtaget af Henning Sjølund, som optog produktion af
mineralvand, sideløbende med bryggeri af hvidtøl samt øldepot for Albani
bryggeri i Odense.
1. oktober 1951 blev det solgt til Marinus Christiansen som nedlagde ølbryggeriet. 1. juli 1952 blev det overtaget af Jens Pedersen og navnet blev
ændret til Grindsted Mineralvandsfabrik.
I 1984 blev mineralvandsfabrikken nedlagt og flyttet til Vorbasse

Hverken museet eller arkivet er i besiddelse af et billede af Østerbrogade 9
fra dengang, det var en mineralvandsfabrik. Har du kendskab til det efterspurgte motiv, modtager vi gerne en kopi.
22

BORGERGADE
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ca. 1915

SCHOUS SÆBEHUS
På adressen Borgergade 8 kunne man købe sæbe og andre toiletartikler i
Schous Sæbehus.
Butikken blev åbnet før 1920 og havde sin storhedstid fra 1920 til 1940.
Varesortimentet blev gradvist større og omfattede efterhånden mange
produkter til personlig pleje, for eksempel parfumer og husholdning.
Også manufakturvarer blev en del af sortimentet. To af de mest kendte
forretningsførere var Oline Frandsen og Rigmor Nordbjerg.
I 1940 flyttede Schous Sæbehus adresse til Borgergade 20, hvor det lå,
indtil butikken blev lukket i 1965.

24

GRAND HOTEL
På adressen Borgergade 1 lå engang byens fornemste hotel, Grand Hotel.
Det hele startede i 1835, hvor Grindsted fik sin første kro. Efter 85 år blev
kroen afløst af Grindsted Missionshotel, hvor der var et totalt alkoholforbud.
I 1931 ændrede hotellet navn til Grand Hotel.
Indtil 1988 var hotellet et yndet udflugtssted. I hotellets have, der
omfattede det meste af Birketorvet, kunne man om søndagen drikke kaffe
og spise kage. I 1988 blev ejendommen solgt til Bent Nielsen og herefter
var det en udlejningsejendom.

1932
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1945

HANSENS HOTEL
Hansens Hotel var i teaterkredse kendt over hele Danmark. Her har de
fleste af Danmarks mest kendte skuespillere optrådt i den tilhørende teatersal. Hotellet lå på adressen Borgergade 24-28 indtil 1984, hvor det blev
revet ned.
Det hele startede som Grindsted Landbohjem omkring 1880 og senere
Grindsted Gæstgivergård omkring år 1900.
Navneændring på ny til Grindsted Afholdshotel i 1914. Det hed det indtil
1925, hvor det fik navnet Hansens Hotel. På adressen Borgergade 26 lå der
et tilhørende cafeteria.
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VOR BAGER
Fra 1943 til 1982 lå Vor Bager på adressen Borgergade 12. Ejeren var
bagermester Eitel Ernst Andersen. I 1934 kom han som svend til Grindsted, hvor han etablerede sig som selvstændig ved i 1935 at forpagte
ejendommen af konditor Frands Johan Wedel.
I 1943 købte han så ejendommen, og i julen samme år åbnede han sit
konditori, hvor der var plads til ca. 60 gæster. Omkring 1970 blev hans
forretning nedlagt.
Bageriet åbnede omkring århundredskiftet som Wedels Kafé og konditori.
Bagermester Wedel var en af initiativtagerne til Grindsted Kost- og Realskole i 1902.

ca. 1908
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ca. 1925

CAFÉ LI’GLAD
Siden starten af 1990erne har man kunnet gå på diskotek og værtshus på
adressen Borgergade 19. Fra 1991 til 2000 hed stedet Café Li’glad og
senere overtog diskotekskæden Crazy Daisy stedet og drev det igennem
mange år.
I dag er en ny udgave af Café Li’glad åbnet på ny.
Oprindeligt har bygningen huset et skrædderi P. Bejer Jensen fra 1912 til
1940.
Fra 1945 blev det til Tage Andersens manufakturhandel indtil 1980, hvor
sønnen Leo Andersen overtog sin fars forretning og solgte tøj indtil 1991,
hvor forretningen lukkede.
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TINGHUSGADE
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FRILUFTSBADET
I de gode gamle dage kunne man bade i et af Nordeuropas største friluftsbade, der lå på adressen Tinghusgade 20, hvor Grindsted Gymnasium
ligger i dag.
Friluftsbadet blev åbnet i 1934 og allerede nogle år efter, blev DM i
svømning afholdt i badet. Nogle af de største stjerner, også på verdensplan, som Ragnhild Hveger, lille henrivende Inge (Inge Sørensen) og Eva
Arndt-Riise deltog alle i mesterskabet.
Friluftsbadet fik vand fra Grindsted Søndre engvandingskanal og omkring
1954 lukkede de danske sundhedsmyndigheder badet. Friluftsbadet
flyttede en tid efter over på den modsatte side af Tinghusgade på et areal
mellem Lynghedeskolen og MAGION.

1934
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SÅDAN KAN DU HJÆLPE MUSEETS ARBEJDE
Ligger du inde med historiske genstande eller fotos fra kommunen,
modtager museet dem meget gerne.
Det indsamlede materiale indgår i museets vidensbank, som er med til at
danne grundlag for museets arbejde inden for forskning og udstillinger.
Genstande og fotos kan indleveres på adressen:
Billund Kommunes Museer
Magion Biblioteket
Tinghusgade 15
7200 Grindsted
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