
Stationsbyen Gravens
Af Aage Justesen, tbrhenværende autoriseret el-installatør i Gravens

(iravens er en forholdsr,is ny by, idet den
lirrst opstod. cla Koiding-E,etved Banen
blev åbnet i 1898. Langs den 28 km lan-
ge bane blev der anlagt 10 slationer. der-
iblandt Gravens. Banen var snralsporet.
dvs. rned en sporafstand på kun 1 meter,
hvilket medførte, at der hØjest måtte kø-
res rned en hastighed på 30 kilometer i
timen. Banen havde en tbrholdsvis korl
levetid. iclet den bler, nedlagt i 1930.
Grtrvens slation blev hirrtigt ct al'knudc-
punktclne på banen, idet cler blev anlagt
paklruse og indhcgninger til slagtesvin.
som blev samlet her og vicieretransporte-
ret med særlige "grisetog'' til slagteriet i
Kolding. I 1902 opførles i nærheden af
stationen Landbohjemrnet, som senere
blev til Alholdshoteller rnecl bageri og
derefler til kro.

Gravens stationstry opstår
Etabletingcrr af Egrvedbanen i,rar udeu
lvivl betydet alt tbr udviklingen af Gra-
vers by. Før den tid var der ingen huse

langs den nuværende Bramdrupvcj. Et
område vest fbr vejen ca. fi'a nr. 12 ril IB
blcv l<akJt Crar,enshauge. måske derfi-a
rlav[et Grat ens. Endvidere var der arnrå-
det langs Åglirrit, der tidligere blev kaldt
Cl. Cravens. Der 1å der 5 - 6 huse og 2
mindre landejendomme.

N4in egen baggrund ftrr at fortælle lidt
ortr Graveris bys udvikling er. at jcg cr
krdt iGrarens i 1927, og jeg vil derlbr
fi:rtrinsris lirrtælle onr perioden lia 1930
til i960. sorlr jeg selv kan huske noget
om. N{ine fbrældre købte i 1920 ejen-
dommen Bramdmpvej 18 og indrettede
der en biandet landhandel bestående af
t'1. r'r's. auto samt cykel- & radiof'orret-
11ll1g.

En driftig bv
Over periorlcn 1930 til 1960 har jeg op-
talt. at der t.irr u. 44 selverhvervende
beboere i seh.e Cravens by. og det sam-
lede antal beboer e i byen var ca. 27 5 per-

(Foto: Østcr Stttnrp So.qns Lokulhistar.iske Arkiv).


