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Lok. nr. 1045126 Spinnhusgården /
Brehmergården forts:

Spindhusgaarden ble bygget før 1780 og eides av rådmann Thøger C. Fleischer.
“Spinnhus” var et kallenavn på et slags anstalt for kvinner som skulle oppdras. De var enten
prostituerte eller tyvaktige.
Det var mange forskjellige aktiviteter i huset, som 'håndgjerningsskole' – 'borgerskole' – kaserne
for en arbeidskommando under kanalbyggingen.
I 1850 var det dansesal i huset, den ble kalt «Bjørnen».
Fritz Brehmer flyttet inn i huset i 1874 med sitt bakeri.
I 1911 brant huset. Det fikk store skader både av ild og vann, og ble revet. Brehmer eide da huset.
Ny gård på hjørnet - Brehmergården
Etter at Brehmers bakeri brant ned i 1911, ble det gjenoppbygget i 1913, arkitekt var Fredrik A.
Thoring. Samme år var B. Brynhildsens cementfabrikk anlagt, og dette huset er et av de aller første
som ble oppført med hans betonghulstein, både med flat og råkopplignende overflate, den siste kalt
Rex. På en glattpusset 1.etasje har man mot Storgaten anlagt en symmetrisk plassert tempelfront
med tympanon på toppen og hvor Rex-stablene agerer søyler. Helt øverst på det avskårne hjørnet
er plassert en rad ballustre til en dessverre utilgjengelig balkong. Fargesettingen understreker også
det humørfylte i komposisjonen.
Fritz Brehmer drev bakeri her, men i 1919 solgt familien bakeriet til «Kolonialhandlerenes
aktiebakeri», som fortsatte driften under det gamle firmanavnet. I mange år drev også «Apoteket
Svanen» sin virksom her. Finn Albert Coates overtok huset og fortsatte med bakeridrift, men han
la ned sin virksomhet i 1997.
Nå finnes det bl.a. en pizzarestaurant her.
tekst v/Liv Stylegar
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