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Foto: Benny Mortensen – 1962
Tove Edelfeldt Jacobsen har bidraget til historien – hendes mor Anna Jacobsen arbejdede i Grants Bar.
Indsat på side 2 er også citat fra Gunner Sørensen, som er født i Vallensbæk og har boet i Vallensbæk Landsby.
Egne erindringer og oplysninger fra kirkebøger, folketællinger og andre opslagsværker, står jeg for. 
Matrikeloplysninger er fra Vallensbæk Kommune.

Grants Bar var en kaffebar ejet af ‘Grant’ og ‘frk. Jensen’. Kaffebaren blev bygget i 1946 på 
adressen Gammel Køge Landevej 886 – i dag Vallensbæk Strandvej 286 (det store gule hus). I 
kaffebaren var der også et ishus – til venstre for indgangen til kaffebaren. Mellem kaffebaren og 
det store røde hus, der stadig ligger der, lå en lille grønthandler, som de også ejede. 

Jeg har købt rigtig mange jordbæris hos frk. Jensen, som passede både kaffebar og ishus. Grant så 
man aldrig ekspedere. Men de senere år, hvor han virkede lidt svagelig – kom han gående med sin 
cykel mellem privatboligen og kaffebaren, hvor han om aftenen hentede omsætningen og så 
fulgtes med frk. Jensen hjem. Han tog vist også nogle våde ture med Silke Hans, men det er en 
anden historie. Om Grant fortalte man, at han vist havde rejst en del til/i Amerika og talte med lidt 
accent. Angiveligt for, at han skulle lyde amerikansk. Frk. Jensen var en lille, grå dame, som 
bestemt ikke smilede meget. Grant Bar var dog et hyggeligt samlingssted for os unge og blev ofte 
besøgt at buschauffører på linje 121, der kørte til endestationen i Vallensbæk – klos op af 
kaffebaren. 

Grant og Frk. Jensen boede sammen på Bækkeskovvej 13 – en meget stor matrikel, der gik fra 
Bækkeskovvej og helt op til Gammel Køge Landevej (nu Vallensbæk Strandvej). På deres grund lå 
også et bageri, som ‘frk. Jensen’ stod for. De levede angiveligt et stille og nøjsomt liv og havde et 
smukt og hyggeligt hjem.



I 1960 udstykkede parret en del af Bækkeskovvej 13/Gammel Køge Landevej 896 til Bager Svend 
Sørensen, der bygger den røde bygning, hvor bl.a. John Butcher i dag ligger…. Men det er en helt 
anden historie, som jeg kommer tilbage til – måske. Grant og frk. Jensen drev kaffebaren i fælleskab 
frem til 1961, hvor Grant dør og frk. Jensen nu ejer det hele.

Men hvem var de egentlig de to – Grant og frk. Jensen? Det fremgår af Folketællingen i Vallensbæk fra 
1940, at de allerede på det tidspunkt boede på adressen Gammel Køge Landevej 884 (samme 
matrikel, som kaffebaren kom til at ligge på).

Folketælling 1940 Vallensbæk – Gammel Køge Landevej 884

Gunner Sørensen giver lidt af svaret: Grant har jeg kendt siden 1942, han besøgte mine forældre når 
han var tørstig, og det var han ofte, det var for mig som 10 årig eventyrligt at høre ham fortælle 
farverigt om Amerika og alle de cowboy han kendte. Dengang havde Clara og Grant et lille bageri, der 
fik vi stegt juleanden som mange andre, dengang havde ikke mange en ovn.

Og jeg har gravet lidt videre:

Grant var identisk med Folmer Grant Pedersen og ja, han var rent faktisk født i Amerika i 1899 af 
danske forældre, der udvandrede fra Fyn i 1888. 18 år gammel bliver han i 1917  ‘draftet’ til militæret 
under 1. verdenskrig. Om han kom i kamp ved jeg ikke, men da han i 1923 søger om at få pas, står der 
under særlige kendetegn, at han er 'Shot thru right shoulder'. Han er 6 feet tall (183 cm), blå øjne og 
brunt hår, lige næse og bred mund. I sin ansøgning om pas opgiver Folmer at han vil rejse til Norge, 
Danmark og England. Han kommer i hvert fald til Danmark, for den 19. august 1924 rejser han fra 
København til Ellis Island med skibet Oscar II. Man kan jo gætte på, at han har været i Danmark for at  
besøge sine forældre, som mellem 1920 og 1924 var flyttet tilbage til Danmark og nu boede på 
Gartneriet Pilevang i Herstederne. I perioden 1934 til 1938 bor han i Stanislaus Californien. Han var i 
USA gift med Oda Elvira Petersen, men står siden som fraskilt. Og så finder jeg ham i folketællingen 
for Vallensbæk i 1940 på adressen Køgevej 884 - nu Vallensbæk Strandvej 286. Siden flyttede parret til 
Bækkeskovvej 13 og her boede Grant til sin død den 14. september 1961. 

Det er desværre ikke 
lykkedes mig at finde et 
foto af Klara Jensen –
men jeg har fundet disse 
to, af Folmer Grant. Tror 
at foto til venstre er taget 
i haven på Bækkeskovvej 
13 omkring 1945. Foto til 
højre er fra Folmers pas, 
som blev udstedt i 
Oakland, Californien i 
december 1923.



Frk. Jensen var identisk med Klara/Clara Severine Andrea Jensen, født i Høje Tåstrup i 1902. Før 
Klara kom til Vallensbæk tjente hun hos ganske mondæne familier. I 1921 tjener hun hos 
boghandler Hans Holger Danø, Georgsvej 8 i Gentofte. Han etablerede Danø Boghandel i 
Gentofte, der sidenhen blev til kæden Bog og Idé. I 1925 arbejder hun hos sagfører Jens Peder 
Hansen i Maribo - Vestergade 39 og i 1930 hos familien Andersen, Jagtvej 193 i København. De er 
medejere af butik Madeleine på Østergade 1 (tænker at det er en modeforretning/kjoleforretning) 
og Klara står opført som husbestyrerinde og arbejder også som syerske i butik Madeleine. I 1930 
bor hendes forældre stadig i Høje Tåstrup, så hendes og Grants familie i Herstederne har ikke boet 
langt fra hinanden. I 1940 finder vi så Klara i Vallensbæk, hvor hun bor sammen med Folmer Grant 
Pedersen. Hun står opført som bager og han står opført som selvstændig vognmand.  Så Grant må 
jo være flyttet til Vallensbæk mellem 1938 (hvor han stadig bor i USA) og 1940. 

Foto der viser kaffebaren og området omkring – til højre busholdepladsen. Yderst til 
venstre huset, der i dag rummer en ejendomsmægler og John Butcher’s Pub. Foto fra ca. 
1961-62. Fotograf: Carsten Rishøj Olsen.
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