Bredgade 9 – Finderup
Før og nu
Af Kurt Frost/Bent E. Hansen maj 2016

Bordings bymidte har helt skiftet karakter og udseende de senere år.
Hvad der var engang er ikke mere. Det der engang var præget af de
mange forskellige forretninger er nu omdannet til boliger/lejligheder
og rekreative områder. Således også Bredgade 9, hvis historie går
over hundrede år tilbage.
Luftfoto fra midt i 1950erne af Bredgade 7, 9 og 11

Malermester Christian Nielsen, der var født i Hanbjerg i 1878, kom
til Bording omkring århundredeskiftet, og i 1903 byggede han et
beboelseshus og et malerværksted, der lå tilbagetrukket på grunden
Bredgade 9.
På dette luftfoto fra midt i 1950erne ses huset og værkstedet med det
mørke tag og de lyse skorstene.
I et par år drev han således malerforretning, hvor han dels
arbejdede på sit værksted og dels ude hos kunderne.

Det ældste billede af Bredgade 9?

Malermester Christian Nielsens forretning fra 1906 med butik i
stueetagen og beboelse på 1.sal. Læg mærke til at vinduet i gavlen
ud mod Bredgade er et almindelig lille vindue.
I samme år stiftedes Bording Foderstofforening og en
foderstofforretning blev opført, hvor den Jyske Sparekasse bygning
nu ligger. (kan ses til venstre i billedet.)
Også i år 1906 blev det gamle mejeri fra 1888 nedrevet og en ny og
mere tidssvarende mejeribygning blev opført tilbagetrukket på
grunden Bredgade 11.
De næste bygninger ned af Bredgade er nuværende blomsterbutik,
Solvejgs tøjbutik – dengang Jens Bjergs tekstilvirksomhed, Ane
Bjergs hus og Bager Müller.
Billedet er fra ca. 1915

Nyt udstillingsvindue i butikken.

Handlen blomstrede i Bording. Christian Nielsen har i gavlen givet
huset navnet ”Hedely,” og ud mod Bredgade er indsat nyt
udstillingsvindue.
Han sælger køkkenudstyr, fajance, bøger og papir m.m. I det gamle
værksted er der cykel- og møbelsalg samt ligkistemagasin.
Er det Christian Nielsen og frue, der ses på billedet?
Når man ser de andre huse og forretninger på Bredgade, får man
uvilkårlig den tanke, at Christian Nielsens hus og forretning er
byens flotteste bygning.
Og med fransk altan.

Byens flotteste bygning

Til høje i billedet ses købmand Henriksens butik (Tidligere
brugsforretning) og mejeribestyrer C. S. Christensen privatbolig.
Forretningen udbygges – og sælges

I 1911 gifter Christian Nielsen sig med sin husbestyrerinde, Kristine
Vita Pedersen fra Knudstrup

Og i 1912 udvides forretningen med sidebygningen til venstre.
Nogle år senere begynder han at få helbredsproblemer med lunger /
vejrtrækning, og lægen opfordrer ham til at skifte arbejde til et mere
udendørs job. Derfor sælger han bygningen med beboelse,
forretning og det bagved liggende lager til Søren Pedersen
Bjørnholt. Prisen er 25.000 kr. for bygningerne + et ikke opgivet
beløb for varelageret.
Billedet er fra 1920erne
Bjørnholts forretning i 1928

Søren Pedersen Bjørnholt var fra Hårup, og han var uddannet
træskomager. I 1914 blev han gift med Kirstine Kristensen fra
Plejvad ved Them. De var først brugsuddelere i Sepstrup og senere
flyttede de til Lemming. Købmand Larsen, der havde forretning,
hvor nu FAKTA ligger, fik dem i 1919 til Bording, hvor de købte
isenkræmmerforretningen, Bredgade 9. Er det Kirstine og Søren
Bjørnholt der ses på billedet?
Billedet er fra 1928. Mejeriets bestyrebolig, Bredgade 11, er ved at
blive bygget.

Bjørnholts forretning i 1930erne

Bredgade er endnu ikke asfalteret. På billedet ses Bjørnholts
isenkræmmerforretning med mange udstillede varer. Han var meget
bevidst om at tilpasse varesortimentet til kundernes behov – ikke
mindst landmændenes behov.

Nyere tider

I 1943 fik købmanden i Bording Kirkeby en 21 årig kommis fra
Truust ved navn Aage Finderup. Han bliver gift med Ritta
Bjørnholt, og i 1947 bliver han ansat i sin svigerfars
isenkræmmerforretning. I 1950erne overtager Ritta og Aage
Finderup mere og mere ansvaret for forretningen, så da S. P.
Bjørnholt dør i 1960 har de sammen med fru Bjørnholt overtaget
ledelsen.
Forretningen er vokset, så der foretages tilbygning bagud på
grunden og varesortimentet udvides med maling, tapet og
gulvbelægning. Hvor der tidligere stod ”støbegods,” står der nu
”Tapet og Farvehandel” – og bemærk også til højre skiltet for
Kodak film.
Billedet er fra omkring 1960.

Aage Finderup

I 1964 nedrives den gamle isenkræmmerforretning, og en helt ny
bygning opføres med facade ud mod Bredgade. S. P. Bjørnholts Eftf.
bliver til Finderup.
Vinterbillede fra 1970erne.

Finderup - Imerco

Flere gange blev Finderups isenkramforretning udvidet og
moderniseret.
Billederne er fra 2009

Finderup - Imerco

Klar til nedrivning. En over 100 år epoke står over for sin
afslutning. Billedet herunder viser at to af Bording bys kendte
bygninger ikke er mere. Billederne er fra sommeren 2015.

Bredgade i december 2015 – her lå Bredgade 9.
Bording er under forandring. Her lå engang en isenkramforretning.
Planen og ønsket var en ny kolonialvareforretning. Foreløbigt er
det ikke lykkedes.
Det er lige nu uvist, hvad der skal ske med Bredgade 9, men ud til
gaden er placeret nogle bænke og i april 2016 er der desuden
plantet en bøgehæk langs flisekanten.

