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Som adskillige i Grenå ved, var afdøde bødkermester Emil Mad-
sen efterkommer af en af Grenås allerældste slægter. En af lini-
erne kan føres tilbage til hans tipoldefader, en anden til hans 
tiptiptipoldemoder.

En af de kisteplader, som i sommeren 1938 opgravedes på Tor-
vet ved dettes regulering, bar følgende indskrift:

Vel-ædle, høj-fornemme
Hr. Rasmus Anderssøn Skifter,

født ved Rygaardstrand i Januari 1724, som efter sin Lyst blev 
anbragt ved Søemandskab og var derved vexelvis heldig.

Nedsatte sig som Kiøbmand i Grenaae Ao 1757
og i 2de Ægteskaber med forhen

i Gud hensovede
Vel-ædle og Dyyd-zirede Damer Kustine Mau

og
Anne Ulriche Munch

avlede 8 Børn, af hvilke 2 Sønner og 2 Døttre efterlevende 
takker Ham for Faderomhu efter Mulighed.

Ærlighed i Handlinger og Ordholdenhed i Løfter hædrede 
hans Navn og Rygte;

Umisundelig over andres Fortrin, ej foraglelig imod de Ring 
og ej stolt af Lykkens Medhold og forsagt i megen Modgang 
hensled Han sine Dage jævnt uden Bram. Gjennem det Hele 
mærkede man efterhaanden hans Dannelse til en kommende 
Ævighed, hvortil han indgik ved en forhaabentlig salig Døød, 

der skeede den 21. [Juni] 1797, gammel næslen 73½ Aar.
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Denne fortræffelige mand og borger var Emil Madsens tipol-
defader. Som den pompøse gravskrift angiver, var han skipper og 
købmand i Grenå i 40 år. Han var en af Byens allerbelydeligste 
forrretningsmænd, konsumptionsforpagter i en årrække og ejede 
og beboede den gård, som lå på Torvet, hvor nu Rådhuset ligger. 
Det var dengang byens største gård i 1 etage, brandforsikret for 
1010 rdl. Men selvfølgelig kunne den ikke måle sig med de 7 går-
de i 2 etager, hvoraf nu kun »Aftenstjernen« og Købmand Skovs 
er tilbage.

Af Rasmus Schifters sønner var en prokurator på St. Thomas 
i Dansk Vestindien og vist  nok ugift. Han eflerlod sig betydelige 
midler, som bl.a. kom hans herværende søster til gode. 

Af pigebørnene var Else Schifter datter af første ægteskab. 
Hun var altså Kir stine Maus datter og går derigennem 2 gene-
rationer længere tilbage i Grenås historie end faderen. Hendes 
morfar var, som der står i Gjessings »Danske Jubellærere«, »den 
ved sin Forstand og Gudsfrygt navnkundige Købmand i Grenå, 
Rasmus Sørensen Mau«. Det var ham, som beboede nuværende 
»Aftenstjernen«, dengang en meget anselig købmandsgård.

Else Schifter, der var født 1766, giftede sig i 1787 med Georg 
Friderich Remple, organist og bedemand i Grenå. Som vederlag 
for en del af hendes arvepart gav faderen dem 2 små huse på Lil-
legade, hvoraf del ene lå, hvor nuv. Bager Hartmanns Hus ligger, 
og det andet, den tidligere Latinskole, som nabo dertil. Men æg-
teskabet var ikke lykkeligt. Else, der tidligl var blevet moderløs, 
var en meget ekscentrisk pige, og organisten var af en vanske-
lig ka rakter. Han forlod allerede ved påsketid 1791 hjemmet, og 
ægteskabet opløstes da senere »propter malitiosam desertionen« 

[d.v.s. fordi han i ondskab havde forladt hjemmet], og Else fik 
ret til indgåelse af nyt ægteskab. Skilsmisse var dengang noget 
ganske enestående i denne lille, skikkelige by.

Den unge dame var en af byens mest fremtrædende skikkel-
der. Hun havde søgt og erholdt bevilling til at være sin egen vær-
ge, arvede efter sin moders familie, mauerne, både penge og et 
hus, men forstod ikke at spare på sin kapital, så hendes broder, 
prokuratoren på St. Thomas, der efterlod hende flere tusinde 
dlr., satte dem fast som et legat i overformynderiet, hvoraf hun 
kun fik renterne.

Den 5. januar 1803 indgik Else Schifter nyt ægteskab. Hendes 
mand var sømand Peder Nielsen Høeg. Han var født i »Strand-
huset paa Hessel Mark«, nuværende »Kannegaarden«. Han hav-
de været med i Slaget på Rhedcn, hvor han blev såret, og oppe-
bar en lille pension på 36 rdl. Under Englænderkrigen var han 
opsynsmand ved en »Bav ne«, som var tændt ved Grenå Strand. 
Heller ikke dette ægteskab var af lang varighed. Han døde i 1810.

Deres ældste datter, Ane Kirstine Marie Høeg, var født 3. maj 
1804. De boede dengang på Storegade i det morsomme gamle 
sted, der er kendt under navnet »Munkebo«.

På sine senere år købte fru Else Høeg i 1825 det sted på Lille-
gade, der altså nu har været i slægtens besiddelse i ca. 115 år, og 
hvor hun vist nok havde boet en del år før. Det havde tidligere 
tilhørt en anden af hendes onkler den rige købmand og agent 
Rasmus Møller, der foruden dette hus ejede både de tilstøden-
de på Lillegade (opad mod Torvet) og mod Storegade (Købmand 
Nielsens og Snedker Sørensens).

Bødkermester P. A. F. Madsen.
(f. 14/4 1834, d. 26/2 1902).
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Den ældste datter, førnævnte Ane Kirstine Marie, ægtede Pe-
der Madsen, som var væver. De blev efter moderens død i 1829 
ejere af huset.

I 1817 herskede der en slem epidemi af skarlagensfeber her i 
Grenå. Et af ægteparrets børn, Emil Madsen, døde deraf og med 
otte dages mellemrum også væver Peder Madsen, som døde 26. 
september 1847, kun 47 år gammel.

En anden søn var Peder Anton Frederik Madsen (født 14. april 
1834). Han blev bødkermester i Grenå, tog borgerskab i 1861 og 
ægtede Mette Marie Pedersdatter.

Det var en meget stilfærdig mand, som ikke tog del i det of-
fenllige liv, men var en såre flittig mand i sit værksted. Han døde 
26. februar 1902.

14 dage efter tog sønnen, nu afdøde Emil Madsen, borger skab 
som bødkermester. Han havde lært faget hjemme og havde arbej-
det sammen med fa deren hele sin tid.

Først sent giftede han sig. Hans hustru, Dorthea Madsen, døde 
for nogle år siden. Ægte skabet var barnløst, og dermed er altså 
denne gamle Grenå  slægt uddød her i byen.

Stamtavlen er altså denne:
Kirsten Rasmusdatter Mau, død 1724, gift med skipper Søren 

Jensen, død ca. 1700. 
Købmand Rasmus Sørensen Mau, død før 1755, gift med Ane 

Margrethe Sørensdatter, død 1773.
Kirsten Rasmusdatter Mau, født ca. 1737, død 1770, gift med 

købmand Rasmus Schifter, født 1724, død 1797.

Bødkermester Emil Madsen.
(f. 11/9 1871, d. 4/10 1939).

Else Schifter, født 1766, død 3. juni 1829, gift 1) med organist 
G. F. Rempte, gift 2) med sømand Peder Høeg, født 1770, død 17. 
december 1810.

Ane Kirstine Marie Hoeg, født 3. maj 1804, død 23. januar 
1864, gift med væver Peder Madsen, født 1800, død 26. septem-
ber 1847.

Bødker P. A. F. Madsen, født 14. april 1831, død 26. februar 
1902, gift med Mette Marie Pedersdatter, død 2. maj 1911.

Bødker EmiI Madsen, født 11. september 1871, død 4. oktober 
1939 gift med Dorthea Madsen.

     Carl Svenstrup
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Informationen er hentet fra Wikipedia. 

Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Svenstrup

Carl Svenstrup født 23. januar 1881 i Grenaa, død 17. februar 
1964 i Grenaa, var bibliotekar, som blev modtager af Dannebrog-
ordenen i 1947. Han er bedst kendt for sit mangeårige arbejde 
med Grenaa by historie.

Svenstrup blev født ind i en skomager familie i Østergade i 
Grenaa. Han gik ud af Grenaa private Realskole som 14-årig for 
at komme i lære som skomager. Efter læreårene drog han på val-
sen bl.a. i Tyskland, men vendte hjem for at læse til lærer. I 1906 
blev han færdig som lærer fra Blaagaards Semnarium og vendte 
tilbage til Grenaa som lærer ved sin gamle realskole.

I forbindelse med 1. verdenskrig blev den daværende bibliote-
kar ved Grenaa Bibliotek indkaldt og Carl Svenstrup overtog ar-
bejdet som bibliote kar. I 1947 blev han Ridder af Dannebrog og 
stoppede som lærer for udelukkende at hellige sig biblioteket 
og »Grenaa Bys Historie«, som han var påbegyndt udgivelsen af 
i 1933. Byhistorien har fyldt meget i Svenstrups liv, den udkom 
i perioden 1933-1957 og et komplet sæt indeholder 2.793 sider. 
Efter næsten 25 års arbejde var »Grenaa Bys Historie« færdig. 

Grenaa Købstad bekostede i 1951 et maleri af Svenstrup, der er 
ophængt på rådhuset i Grenaa. I november 1954 fratrådte han 
som bibliote kar og i 1958 blev han æresborger i Grenaa. Sven-
strup var gift to gange og overlevede begge hustruer, fik to dren-
ge, var aktiv vinterbader og ivrig amatørfotograf. Han døde den 
17. februar 1964 på De gamles Hjem, Lillegade 48 i Grenaa.


